c
ފެމިލީ ކޯޓ
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ

Fm-C-B07

ޙަޟާނަތގެ ދަޢވާ ހށަހަޅާ ފޯމ
ސަމާލުކަމަށް :މި ފޯމ ފރމގެ ކރިން ފޯމ ފރމަށް ދެވިފައިވާ އިރޝާދ ވިދާޅވާށެވެ!

 .1މައްސަލަ ހށަހަޅާ ފަރާތގެ މަޢލޫމާތ:
 1.1ފރިހަމަނަން

 .2މައްސަލަ ރައްދވާ 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 ތަނާއިމަޤާމް:

 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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 .3ދަޢވާކރާ މީހާއާއި ކއްޖާއާއި ހރި ގޅން:

 .4ޙަޟާނަތގެ ޙައްޤާމެދ ދަޢވާ އފލިފައިވާ ކއްޖާގެ މަޢލޫމާތ:
ނ
ޖގެ ނަ ް
ކއް ާ

އައިޑީކާޑ ނަންބަރ

ސ
ޑރެ ް
އމީ އެ ް
ދާ ި

ޢމރ

1
2
3
4

 .5ކއްޖާ މިހާރ ބަލަމންގެންދާ މީހާގެ މަޢލޫމާތ:
 5.1ނަމާއި އެޑްރެސް:
 5.2ކއްޖާއާއިހރި ގޅން

:.

ދވި މއްދަތ:
 5.3ކއްޖާ ބަލަމންގެންދިއމގައި ހޭ ަ
 5.5ކއްޖާ ބަލަމންގެންދާ ޙައިޘިއްޔަތ:

ވަރީގެ މައްސަލާގައި އެބަސްވެގެން
ޝަރޢީ ޙކމަކާގޅިގެން

ފޞީލް:
 5.6އެހެން ގޮތަކންނަމަ އެކަމގެތަ ް

 .6ޙަޟާނަތގެ މައްސަލައެއް މީގެ ކރީން ނިމިފައިވާނަމަ:
ނިމނ ތާރީޚް

 6.1ނިމނ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ:
ޞލް:
 6.2ނިމނ ގޮތގެ ތަފް ީ

 .7ކއްޖާ ދިރިއޅޭ މާޙައލާގޅޭ މަޢލޫމާތ:
 7.1ކއްޖާ މިހާރ ދިރިއޅޭ މާހައލާއިމެދ ދެކޭގޮތް:
 7.2ކއްޖާގެ ޙަޟާނަތ ލިބިއްޖެނަމަ ކއްޖާ ގެންގޅޭނެ މާޙައލ:
 7.3ކއްޖާގެ ޙަޟާނަތ ލިބިއްޖެނަމަ ކއްޖާ ގެންގޅޭނީ:

ރށެވެ).
(އާއެކޭނަމަ މި  ފާހަގަ ،ނޫނެކޭނަމަ މި  ފާހަގަ ޖެހމާއިއެކ މަޢލޫމާތ ފރިހަމަކ ާ

އަމިއްލަ ގޭގައި

ކއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަނެއްގައި

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށގައި

އަމިއްލަ ޢާއިލާއާއެކ
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 .8ކއްޖާގެ ތަޢލީމާގޅޭ މަޢލޫމާތ:
 8.1ކއްޖާ ކިޔަވާ މަދަރސާ:

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

 8.2ކއްޖާގެ ތަޢލީމީ ފެންވަރ:

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

 .9ކދިންގެ މައިންބަފައިންނާއި ބެހޭ މަޢލޫމާތ:
ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓް ނަންބަރ:

 9.1ވަރިވެފައިވާ ތާރީޚ:

މައްސަލަ ބެލނ ރަށް:

ވަރީގެ މައްސަލައިގެ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ:

ވަރީގެ މައްސަލާގައި ދަރިންނާއި މެދ ޢަމަލކރާނެ ގޮތަކާއި މެދ ދެ ފަރާތން އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ ،އެކަމާބެހޭ މަޢލޫމާތ:

 .10ދަޢވާ ހށަހަޅަނީ ކއްޖާގެ މަންމަ ނވަތަ ބައްޕަ ކަމގައި ނވާނަމަ:
 10.1ކއްޖާގެ މަންމަގެ މަޢލޫމާތ:
 10.1.1މަންމަގެ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 10.1.2މިހާރ އޅޭ އެޑްރެސް:
 10.1.3ފޯނ ނަންބަރ:

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

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

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

 10.1.4ކާވެނިކޮށްގެން އޅެނީ:

އައިޑީކާޑ ނަންބަރ:

މަޙްރަމ މީހަކާ

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

މަޙްރަމނޫން މީހަކާ

 10.2ކއްޖާގެ ބައްޕަގެ މަޢލޫމާތ:
 10.2.1ބައްޕަގެ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 10.2.2މިހާރ އޅޭ އެޑްރެސް:

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

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

 10.2.3ފޯނ ނަންބަރ ......................................................:އައިޑީކާޑ ނަންބަރ:
 10.2.4ކާވެނިކޮށްގެން އޅޭނަމަ އެކަން:

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

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

 .11ދަޢވާ ހށަހަޅަނީ ކއްޖާގެ މަންމަ ނވަތަ ބައްޕަ ކަމގައިވާނަމަ:
 11.1ކއްޖާގެ މަންމަ ފަރާތ މާމަގެ މަޢލޫމާތ:
 11.1.1މާމަގެ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 11.1.2މިހާރ އޅޭ އެޑްރެސް:
 11.1.3ފޯނ ނަންބަރ:

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

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

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

މ އެކަން:
 11.1.4ކއްޖާ ބަލަން ހރިނަ ަ

އައިޑީކާޑ ނަންބަރ:

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

.............................................................................
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 11.2ކއްޖާގެ ބައްޕަ ފަރާތ މާމަގެ މަޢލޫމާތ
 11.2.1މާމަގެ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 11.2.2މިހާރ އޅޭ އެޑްރެސް:
 11.2.3ފޯނ ނަންބަރ:

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

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

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

މ އެކަން:
 11.2.4ކއްޖާ ބަލަން ހރިނަ ަ

އައިޑީކާޑ ނަންބަރ:

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

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

 .12ހުށަހަޅާ ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:

 .13ދަޢުވާ ބިނާކޮށްފައިވާ ގޮތާއި މައްސަލާގައި ކަންހިގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް:

(މިބައި ފުރިހަމަ ކުރަންވާނީ ވަކި ޕެރަގްރާފްތަކަކަށް ބަހައި އެ

ޕެރަގްރާފުތަކުގައި ނަންބަރު ޖަހައިގެންނެވެ).

(އިތރަށް ލިޔަން ބޭނންނަމަ އިތރ ގަނޑެއް ބޭނންކރެވިދާނެއެވެ).

 .14ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަރާތުން އެދޭގޮތް:

ގއި ނަންބަރ ދީގެން)
ކކަށް ބަހައިގެން ނކތާތަކ ަ
(މި ބައި ފރަންވާނީ ވަކި ނކތާތަ ަ

(އިތރަށް ލިޔަން ބޭނންނަމަ އިތރ ގަނޑެއް ބޭނންކރެވިދާނެއެވެ).
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 .15ސާބިތކރމަށްޓަކައި ހށަހަޅަން ބޭނންވާ ލިޔންތަކާއި ތަކެތި:

( މިބައިގައި ހިމެނިފައިވާ ލިޔންތަކާއި ތަކެތި ހށަހަޅަންވާނީ ލިސްޓްކޮށް އަދި

މށްފަހގައެވެ).
ތށް ސާބިތކރމަށް ބޭނންވާ ނކތާ ނވަތަ ކަންތައްތައް ބަޔާންކރ ަ
ރޢަ ަ
އެތަކެތީން ޝަ ީ

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

 .16ހެކިންގެ ގޮތގައި ޙާޟިރކރަން އެދޭ މީހންގެ ނަމާއި އެމީހންގެ ދާއިމީ އެޑްރެހާއި މިހާރ ދިރިއޅޭ އެޑްރެސް އަދި ގޅޭނެ ފޯނ
ނަންބަރ:

ށފަހގައެވެ).
މ ް
ތށް ސާބިތކރމަށް ބޭނންވާ ނކތާ ނވަތަ ކަންތައްތައް ބަޔާންކރ ަ
ރޢަ ަ
(މިބައި ފރަންވާނީ ،ހެކިންގެ ފަރާތން ޝަ ީ

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

މިފޯމ ފރމގައި ދީފައިވާ މައލޫމާތަކީ ،ތެދ މަޢލޫމާތެއް ކަމަށް އިޤްރާރވަމެވެ.
ތާރީޚް:
ހށަހަޅާފަރާތގެ
ސޮއި:
ނަން:

ފޯމާއެކ ހށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހަމައަށް ހރިކަން ޔަޤީންކރެއްވމަށް މި  ފާހަގަ ޖަހާށެވެ!
ގއިދޭ ކާޑގެ ކޮޕީ
އން ަ
ތއްކަން ަ
ހރައްޔި ެ
ދވެ ި
ހށަހަޅާ ފަރާތގެ ި
ޖގެ އފަންދވަހގެ ސެޓްފިކެޓގެ ކޮޕީ
ކއް ާ

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

ރއަކަށް
އދާ ާ
ި

ހ
ބ ޭ
ނއި ެ
ކދިން ާ

މައްސަލަ

އވާނަމަ،
ފ ި
ހށަހަޅާ ަ

އެ

ލިޔންތަކގެ ކޮޕީ

ނމަ،
އވާ ަ
ހޅާފަ ި
ދރާއަކަށް ހށަ ަ
މއް އެހެން އި ާ
އއިގޅޭ ކަ ެ
އސަލަ ާ
މި މަ ް
ޕ
އެލިޔންތަކގެ ކޮ ީ
ލޞާ ރިޕޯޓ
މއްސަލަ ނިމނގޮތގެ ޚ ާ
ރގެ ަ
ވަ ީ
މ ،ނިމނ
އވާ ނަ ަ
އއް ހށަހަޅާ ނިމިފަ ި
އސަލަ ެ
ގއި މިފަދަ މަ ް
ކރީ ަ

ދަޢުވާ ފޯމު ސެޓުގެ  3ކޮޕީ (ދަޢުވާކުރާ އަދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތައް އިތުރުވާނަމަ
އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ).

ޖހޭ 25.00ރ
ދއްކަން ެ
ޖސްޓްރީކރމަށް ަ
ރަ ި

ރޕޯޓގެ ކޮޕީ
ގޮތގެ ރިޕޯޓގެ ކޮޕީ ނވަތަ ޚލާސާ ި

ނޯޓް :މި ފޯމާއެކ ހށަހެޅމަށް އަންގާފައިވާ ތަކެތީގެ އިތރން އެމައްސަލައެއްގެ ބާވަތން އިތރ ތަކެތި ހށަހަޅެމމަށް އަންގައިފިނަމަ އެތަކެތި ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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ފޯމ ފރމަށް ދެވިފައިވާ އިރޝާދ
ލއެއް ހށަހެޅމަށް ޚާއްޞަ ކރެވިފައިވާ ފޯމަކން ނވަތަ އެ ފޯމެއްގެ ފޯމެޓަށް ތައްޔާރކރެވިފައިވާ
➢ ފޯމ ބަލައިގަނެވޭނީ އެ މައްސަ ަ
ފޯމ ފރިހަމަ ކޮށްފައިވާނަމައެވެ .އަދި ފޯމގައި ފރިހަމަ ކރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަޢލޫމާތ ފރިހަމަ ކރމަށްފަހ ،ފޯމ ހށަހަޅާއިރ
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 ަ

ށނާޅާ ފޯމާއި ،މިފޯމގެ ނަމޫނާއާ
ލމާތ ފރިހަމަނވާ ފޯމާއި ،ފޯމާއެކ ހށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔންތައް ހ ަ
➢ ފޯމގައި ފރިހަމަކރަންޖެހޭ މަޢ ޫ
ބލައިނގަނެވޭނެއެވެ.
ތަފާތގޮތަކަށް ހންނަ ފޯމ ަ
ނ ޖާގަނެތްނަމަ މިފޯމާ އެއްގޮތަށް
ނބަރެއްގައި ދޭންޖެހޭ މަޢލޫމާތ ލިޔާ ެ
އޅާފައިވާ ތަންތަނގައި އެނަ ް
➢ ފޯމގައިއެކި ބޭނންތަކަށް ކަނޑަ ަ
ތައްޔާކރކޮށްފައިވާ ލިޔމަކން މައްސަލަ ހށަހެޅިދާނެއެވެ.
ޔފައިހންނަ އެއްޗެއް ސާފކޮށް ކިޔަން އެނގޭނޭގޮތަށް ކަޅ ނވަތަ ނޫކލައިގެ ދެލި ނފޭދޭ
➢ އަތންލިޔެ ފޯމ ފރަންވާނީ ،ލި ެ
ގަލަމަކންނެވެ.
ނވާނީ [ފަރމާ ފޮންޓް" ގައި،
➢ މިފޯމާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރކރާނަމަ ނވަތަ މިފޯމގައި މަޢލޫމާތ ފރިހަމަކރާނަމަ ،މަޢލޫމާތ ފރަ ް
ފޮންޓް ސައިޒް  12ގައެވެ.
އސަލާގައި ކަންހިގާފައިވާ ގޮތގެ ތަފްޞީލ ލިޔަންވާނީ ވަކި
➢ މިފޯމގެ  11ވަނަނަންބަރގައި ދަޢވާ ބިނާކޮށްފައިވާ ގޮތާއި މަ ް
ގންނެވެ.
ޕެރެގްރާފްތަކަކަށް ބަހައި ،އެޕެރެގްރާފްތަކގައި ނަންބަރ ޖަހައި ެ
ތއްތަކާއި އެ ދަޢވާއެއް ކރަންޖެހނ ސަބަބާއި އެ ދަޢވާއެއް
ނ ަ
➢ ދަޢވާގެ ޚލާޞާ ލިޔަންވާނީ ދަޢވާކރާ ފަރާތން ބޭނންވާ ކަ ް
ރައްދވާ ފަރާތް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކރކޮށް ޚލާޞާ ކޮށެވެ.
➢ މައްސަލަ ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވޭނީ މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީކރމަށް ދައްކަންޖެހޭ 25.00ރ ( ފަންސަވީސްރފިޔާ ) ގެ ފީ
ގންނަ ވަގތގައެވެ.
އގަންނާނީ ފޯމ ބަލައި ަ
ދެއްކމންނެވެ .ކޯޓަށް ފީ ބަލަ ި
މށްފަހ ،އިޞްލާޙ ކރަންޖެހޭ ފޯމެއްނަމަ އިޞްލާޙ ކރމާއި ބަލައިނގަނެވޭނެ ފޯމެއްނަމަ ލިޔމން
➢ ކައންޓަރން ފޯމ ބަލައިގަތ ަ
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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 ި
ކޓަށް ހށަހެޅމގެ އިޚްތިޔާރ
➢ ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާ ނިންމމަކާމެދ ހިތްހަމަނޖެހޭނަމަ އަލން އެ ނިންމމެއް ބަލައިދިނމަށްއެދި ޯ
މ
ށ އެދޭނަމަ އެ ނިންމމެއް ނިން ި
އެނިންމމަކާ ގޅންހރި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތން ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަލައިދިނމަ ް
ށހަޅަންވާނެއެވެ.
ދވަހން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދ ދވަސްތައް ނހިމެނޭ ގޮތަށް ( 7ހަތެއް) ދވަހ ތެރޭގައި ހ ަ
➢ ޤަޟިއްޔާއެއްގޮތަށް ކޯޓގައި މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީވމން ،އެ މައްސަލައިގާ ދަޢވާލިބޭ ފަރާތން ކޯޓގައި އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި
ދަޢވާ ފޯމގެ ކޮޕީ އަދި ހށަހެޅިފައިވާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔންތަކގެ ކޮޕީ ކޯޓން ހަވާލކޮށްދޭނެއެވެ.
➢ 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.
މ ޝަރީޢަތގެ މަޖިލީސް ފެށމގެ  30މިނިޓް ކރިން އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމް
➢ ބަދަލގައި މީހަކ ޢައްޔަންކރާނަ ަ
ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.
➢ މައްސަލާގެ ބަދަލގައި މީހަކ ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ ފެމިލީ ކޯޓގެ ޤަވާޢިދގެ  38ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބނެފައިވާ
ށވެ.
ވރިވެފައިވާނަމަ ،ކޯޓަށް ޙާޟިރވާންޖެހޭ މީހާގެ ގާތްތިމާގެ މީހަކަ ެ
ސަބަބތަކންކރެ ސަބަބެއް މެދ ެ
➢ ކޯޓގައި ހިނގަމންދާ މައްސަލައެއްގައި ތަދައްޚލވާން އެދޭނަމަ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމ ހށަހެޅމން ފޯމ ހށަހެޅި ފަރާތގެ
އވެރިވެ ،މައްސަލައާގޅިގެން ދައްކަން ބޭނންވާ ވާހަކަ ދެއްކމާއި
މަޞްލަޙަތ ހިމެނޭކަމަށް ކޯޓން ނިންމައިފިނަމަ މައްސަލައިގެ ބަ ި
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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