c
ފެމިލީ ކޯޓ
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ

Fm-C-B19

ނަސަބާގޅޭ މައްސަލަ 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

ޢމރ:

 2.4ފޯން ނަންބަރ:
 2.5ދާއިމީ އެޑްރެސް

(އަތޮޅާއި ރަށާއެކ):

 1.6މިހާރ ދިރިއޅޭ އެޑްރެސް:
1.7

(ޢާއްމ ނަމާއެކ):

(އަތޮޅާއި ރަށާއެކ):

 2.6މިހާރ ދިރިއޅޭ އެޑްރެސް:
 2.7ކޯޓަށް ޙާޟިރވމގެ އަމރ ފޮނވަންވީ އެޑްރެސް:

ކޯޓަށް 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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 .3މައްސަލައިގެ ބާވަތް

ށވެ)
ޅގައި މި  ފާހަގަ ޖަހާ ެ
(ބޭނންވާ ކަމާގޅޭ ގޮ ީ

 3.1ނަސަބ ސާބިތ ކރމަށް އެދި
 3.2ނަސަބ ނަފީކރމަށް އެދި
 3.3ނަސަބާމެދ ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދިނމަށް އެދި

 .4ނަސަބ ސާބިތކރެވޭ ނވަތަ ނަފީކރެވޭ ދެމީހންގެ ކައިވެނީގެ މަޢލޫމާތ މަޢލޫމާތ:
4.1

ކައިވެނިކރި ތާރީޚް:

 4.2ކާވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް ނަންބަރ:

4.3

ކާވެނީގައި ހޭދަވި މއްދަތ (އެއްފަހަރަށްވރެ ގިނަ ފަހަރ ކާވެނިކޮށްފައިވާނަމަ އެކި ފަހަރ މަތިން ކާވެނީގައި ހޭދަވި މއްދަތ):

 4.4ވަރިކރި ތާރީޚް:
 4.5ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓް ނަންބަރ:

4.6

ކައިވެނިކޮށްގެން އޅޭ ދެމީހން ކަމގައިވެފައި ދެމީހން ވަކިން ދިރިއޅޭނަމަ ހޭދަވެފައިވާ މއްދަތ:

 4.7ނަސަބ ސާބިތ ކރެވޭ މީހާ މަރވެފައިވާނަމަ ،މަރވި ތާރީޚް:

 .5ނަސަބ ސާބިތ ކރމަށް ނވަތަ ނަފީކރމަށް ބޭނންވާ ކއްޖާގެ މަޢލޫމާތ:
ނ
ޖގެ ނަ ް
ކއް ާ

ޚ
ރ ް
އފަން ތާ ީ

ނ
ވހެއި ތަ ް
ކއްޖާ ި

ތ
އ ލިޔެފައިވާ ފަރާ ް
ބއްޕަ ކަމގަ ި
ޖގެ ަ
ފޫޅމާ ފޯމގައި ކއް ާ

1
2
3
4

 .6ދަޢވާގެ ޚލާޞާ:

(އިތރަށް ލިޔަން ބޭނންނަމަ އިތރ ގަނޑެއް ބޭނންކރެވިދާނެއެވެ).
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 .7ދަޢވާ ބިނާކޮށްފައިވާ ގޮތާއި މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތގެ ތަފްޞީލް:

ތކަކަށް ބަހައި އެ
(މިބައި ފރިހަމަ ކރަންވާނީ ވަކި ޕެރަގްރާފް ަ

ޕެރަގްރާފތަކގައި ނަންބަރ ޖަހައިގެންނެވެ).

(އިތރަށް ލިޔަން ބޭނންނަމަ އިތރ ގަނޑެއް ބޭނންކރެވިދާނެއެވެ).

 .8ދަޢވާ ނވަތަ މައްސަލަ ހށަހަޅާފަރާތން އެދޭގޮތް:

ކށް ބަހައިގެން ނކތާތަކގައި ނަންބަރ ދީގެން)
(މި ބައި ފރަންވާނީ ވަކި ނކތާތަކަ ަ

(އިތރަށް ލިޔަން ބޭނންނަމަ އިތރ ގަނޑެއް ބޭނންކރެވިދާނެއެވެ).

 .7ސާބިތކރމަށްޓަކައި ހށަހަޅަން ބޭނންވާ ލިޔންތަކާއި ތަކެތި:

ތން
( މިބައިގައި ހިމެނިފައިވާ ލިޔންތަކާއި ތަކެތި ހށަހަޅަންވާނީ ލިސްޓްކޮށް އަދި އެތަކެ ީ

ށފަހގައެވެ).
ތ ނވަތަ ކަންތައްތައް ބަޔާންކރމަ ް
ޢތަށް ސާބިތކރމަށް ބޭނންވާ ނކ ާ
ޝަރީ ަ

.1
.2
.3
.4

(އިތރަށް ލިޔަން ބޭނންނަމަ އިތރ ގަނޑެއް ބޭނންކރެވިދާނެއެވެ).
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 .8ހެކިންގެ 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
.4
(އިތރަށް ލިޔަން ބޭނންނަމަ އިތރ ގަނޑެއް ބޭނންކރެވިދާނެއެވެ).

ވ
މިފޯމ ފރމގައި ދީފައިވާ މައލޫމާތަކީ ،ތެދ މަޢލޫމާތެއް ކަމަށް އިޤްރާރވަމެ ެ
ތާރީޚް:
ހށަހަޅާފަރާތގެ
ސޮއި:
ނަން:

ފޯމާއެކ ހށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހަމައަށް ހރިކަން ޔަޤީންކރެއްވމަށް މި  ފާހަގަ ޖަހާށެވެ!
ގ ކޮޕީ
ރގެ ސެޓްފިކެޓ ެ
ވތަ ވަ ީ
ނގެ ނ ަ
ކައިވެ ީ

ގ
ލއި ެ
މއްސަ ަ
ވނަމަ އެ ަ
ފއި ާ
އއް ނިމި ަ
އސަލަ ެ
މ ް
ނަސަބާގޅންހރި ޖިނާޢީ ަ
ޝަރީޢަތް ނިމނގޮތގެ ރިޕޯޓ

ޕ
ގއިދޭ ކާޑގެ ކޮ ީ
ނ އަން ަ
ކ ް
ރއްޔިތެއް ަ
ދވެހި ަ
ހށަހަޅާ ފަރާތގެ ި

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

ފޫޅމާ ފޯމގެ އަޞްލ
ކޕީ
ފންދވަހގެ ސެޓްފިކެޓގެ ޮ
ނގެ އ ަ
ދަރި ް

ދަޢުވާ

ފޯމުގެ

3

ސެޓު

(ދަޢުވާކުރާ

އަދި

ފަރާތްތައް

ދަޢުވާލިބޭ

އިތުރުވާނަމަ އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ).
ޖހޭ 25.00ރ
ދއްކަން ެ
ޖސްޓްރީކރމަށް ަ
ރަ ި

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 އެ ފޯމެއްގައި ހށަހެޅމަށް ބނެފައިވާ ހރިހާ ލިޔެކިޔންތައް ހަމަވާނަމައެވެ.
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
ލމާތ ފރިހަމަނވާ ފޯމާއި ،ފޯމާއެކ ހށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔންތައް ހ ަ
➢ ފޯމގައި ފރިހަމަކރަންޖެހޭ މަޢ ޫ
ގތަކަށް ހންނަ ފޯމ ބަލައިނގަނެވޭނެއެވެ.
ނަމޫނާއާ ތަފާތ ޮ
ނ ޖާގަނެތްނަމަ މިފޯމާ
ނބަރެއްގައި ދޭންޖެހޭ މަޢލޫމާތ ލިޔާ ެ
އޅާފައިވާ ތަންތަނގައި އެނަ ް
➢ ފޯމގައިއެކި ބޭނންތަކަށް ކަނޑަ ަ
އެއްގޮތަށް 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.
ހޅަނީ ކއްޖާ ވިހެއި ތާރީޚން ފެށިގެން  1މަސް ދވަހގެ ފަހން ކަމގައިވާނަމަ ،ކއްޖާގެ މަންމަ
➢ ނަސަބ ނަފީކރމަށް އެދި ހށަ ަ
ކއްޖާ ވިހާފައިވަނީ ނަސަބ ނަފީކރެވޭ މީހާއާއެކ ކައިވެނިކރިތާ  6މަސްދވަހގެ ކރިންކަން ނވަތަ ވަރިކރިތާ  1އަހަރ
ތއް ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ފަހންކަން އެނގޭނެ ލިޔެކިޔން ަ
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 ި
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މށްފަހ ،އިޞްލާޙ ކރަންޖެހޭ ފޯމެއްނަމަ އިޞްލާޙ ކރމާއި ބަލައިނގަނެވޭނެ ފޯމެއްނަމަ ލިޔމން
➢ ކައންޓަރން ފޯމ ބަލައިގަތ ަ
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 ކރމަށް ދީފައިވާ މއްދަތގައި އިޞްލާޙ ނކޮށްފިނަމަ ފޯމ ބާޠިލް ކރެވޭނެއެވެ.
ކޓަށް ހށަހެޅމގެ އިޚްތިޔާރ
➢ ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާ ނިންމމަކާމެދ ހިތްހަމަނޖެހޭނަމަ އަލން އެ ނިންމމެއް ބަލައިދިނމަށްއެދި ޯ
ށ އެދޭނަމަ އެ ނިންމމެއް
އެނިންމމަކާ ގޅންހރި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތން ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަލައިދިނމަ ް
ގތަށް ( 7ހަތެއް) ދވަހ ތެރޭގައި ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ގން ރަސްމީ ބަންދ ދވަސްތައް ނހިމެނޭ ޮ
ނިންމި ދވަހން ފެށި ެ
➢ 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
ލއިގެ ބައިވެރިވެ ،މައްސަލައާގޅިގެން ދައްކަން ބޭނންވާ ވާހަކަ
ށ ކޯޓން ނިންމައިފިނަމަ މައްސަ ަ
ފަރާތގެ މަޞްލަޙަތ ހިމެނޭކަމަ ް
ދެއްކމާއި މައްސަލައާގޅިގެން ހށަހަޅަން ބޭނންވާ ލިޔެކިޔމާއި ރެކޯޑްތައް ހށަހެޅމގެ ފރޞަތ އެފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
➢ ޢާއިލީ މައްސަލަތައް އަޑއެހމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަކީ ޚަސްމންނާއި ގޅންހރި ފަރާތްތަކެއް ކަމގައިވަނީނަމަ އެކަމަށް
ސ ބޭއްވމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގތގެ  15މިނިޓް ކރިން ކޯޓަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމ ފރިހަމަ ކރމަށްފަހ ޝަރީޢަތގެ މަޖިލީ ް
ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.
➢ އިތރ މަޢލޫމާތ ސާފްކރެއްވމަށް ގޅއްވާނީ  3325502އަށެވެ.
➢ މިފޯމ ފެމިލީ ކޯޓގެ ވެބްސައިޓް  www.familycourt.gov.mvއިން ޑައންލޯޑް ކރެވޭނެއެވެ.
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