c
ފެމިލީ ކޯޓ
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ

Fm-C-B24

ފރަތަމަ މަރޙަލާގެ ކޯޓތަކާއި ޓްރައިބިއނަލްތަކން ނިންމާ ނިންމންތައް އިސްތިއނާފ ކރމަށް
އެދި ހށަހަޅާ ފޯމް

ހަމައެކަނި ރަސްމީ ބޭނނމަށް


ފޯމ ނަންބަރ.........................................:



ރޚް....................:
ހޅި ތާ ީ
އިސްތިއނާފަށް ހށަ ެ

ފރަތަމަ ބައި :އިސްތިއނާފކރމަށް އެދޭފަރާތް އަދި އިސްތިއނާފކރމަށް އެދޭ މައްސަލައިގެ ދަޢވާ ރައްދވާ ފަރާތގެ މަޢލޫމާތ
 .1އިސްތިއނާފކރާ ފަރާތް ނވަތަ ފަރާތްތައް:
ފރިހަމަނަން :
ޢމރ:

ޢާއްމނަން:
އައިޑެންޓިޓީ ކާޑ ނަންބަރ:

ދާއިމީ އެޑްރެސް :ގޭގެ ނަން:
މަގ:
މިހާރގެ އެޑްރެސް :ގޭގެ ނަން:
މަގ:
އަމރ ފޮނވަންވީ އެޑްރެސް :ގޭގެ ނަން:

ގޅޭނެ ފޯން ނަންބަރ:
ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އެޕާރޓްމަންޓް:
އަތޮޅާއި ރަށް:
ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އެޕާރޓްމަންޓް:
އަތޮޅާއި ރަށް:
ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އެޕާރޓްމަންޓް:

ދިރިއޅޭބައި:
މަގ:

އަތޮޅާއި ރަށް:
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 .2އިސްތިއނާފކރާ މައްސަލައިގެ ދަޢވާ ރައްދވާ ފަރާތް ނވަތަ ފަރާތްތައް :
ފރިހަމަނަން:

ޢާއްމނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް :ގޭގެ ނަން:

ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އެޕާރޓްމަންޓް:

މަގ:
މިހާރގެ އެޑްރެސް :ގޭގެ ނަން:
މަގ:
އަމރ ފޮނވަންވީ އެޑްރެސް :ގޭގެ ނަން:

އަތޮޅާއި ރަށް:
ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އެޕާރޓްމަންޓް:
އަތޮޅާއި ރަށް:
ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އެޕާރޓްމަންޓް:

ދިރިއޅޭބައި:
މަގ:

އަތޮޅާއި ރަށް:

 .3ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރވމަށް ބަދަލގައި މީހަކ ހަމަޖައްސާނަމަ ،އެމީހެއްގެ :
ފރިހަމަނަން:
ޢާއްމނަން:

އައިޑެންޓިޓީ ކާޑ ނަންބަރ:

ގޅޭނެ ފޯން ނަންބަރ:

މިހާރގެ އެޑްރެސް :ގޭގެ ނަން:

ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އެޕާރޓްމަންޓް:

މަގ:

އަމރ ފޮނވަންވީ އެޑްރެސް :ގޭގެ ނަން:

މަގ:

އަތޮޅާއި ރަށް:

ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އެޕާރޓްމަންޓް:

އަތޮޅާއި ރަށް:
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 .4ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރވމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކ ޢައްޔަންކރާނަމަ ،އެމީހެއްގެ :
ފރިހަމަނަން:

ޢާއްމނަން:

އައިޑެންޓިޓީ ކާޑ ނަންބަރ:

ގޅޭނެ ފޯން ނަންބަރ:

މިހާރގެ އެޑްރެސް :ގޭގެ ނަން:

ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އެޕާރޓްމަންޓް:

މަގ:

އަމރ ފޮނވަންވީ އެޑްރެސް :ގޭގެ ނަން:

މަގ:

އަތޮޅާއި ރަށް:

ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އެޕާރޓްމަންޓް:

އަތޮޅާއި ރަށް:

ދެވަނަ ބައި :އިސްތިއނާފކރމަށް އެދޭ މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލް
 .5ކރިން ނިމިފައިވާ މައްސަލަ :
އިސްތިއނާފ ކރމަށް ހށަހަޅާ ފރަތަމަ މަރޙަލާގެ ކޯޓގެ ނވަތަ ޓްރައިބިއނަލްގެ ޙކމް ނވަތަ އަމރ ނވަތަ ނިންމމގެ:
ނަންބަރ:

ހށަހެޅި ތާރީޚް:

ނިމނ ތާރީޚް:
 .6ނިމނ ގޮތގެ ޚލާޞާ :
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 .7އިސްތިއނާފ ކރމަށް ހށަހަޅާ މައްސަލަ ނިމިފައިވަނީ ޝަރޢީ ނވަތަ ޤާނޫނީ އޞޫލަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ފެންނަ ނކތާތައް:
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި

އިތރ ގަނޑެއްގައި ލިޔެ އެޓޭޗް ކރެވިފައި

 .8އިސްތިއނާފ ކރމަށް ހށަހަޅާ މައްސަލަ ނިމިފައިވަނީ ޝަރޢީ ނވަތަ ޤާނޫނީ އޞޫލަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ފެންނަ ނކތާތަކގެ
ތަފްޞީލ:
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 .9އިސްތިއނާފ ކރމަށް އެދޭ މައްސަލައިގެ ދަޢވާ ޘާބިތ ކރމަށް ހށަހަޅާ ލިޔންތަކާއި ހެކިތައް  ( :ކރިން ނިމިފައިވާ މައްސަލައިގެ
ޝަރީޢަތައް ހށަހަޅާފައި ނވާ ހެއްކެއް ނވަތަ ލިޔމެއް ހށަހަޅާނަމަ އެކަން ފާހަގަކރަންވާނެއެވެ).

 .11އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތން އެދޭގޮތް (ވަގތީ ޢަމރެއް ނެރެން ބޭނންވާނަމަ ،އެކަން ބަޔާންކޮށް) :
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 .11އިޤްރާރ :
މިފޯމް ފރމގައި ދީފައިވާ މަޢލޫމާތަކީ ،ތެދ މަޢލޫމާތެއް ކަމަށް އިޤްރާރވަމެވެ.
މައްސަލަ ހށަހަޅާ ފަރާތގެ ނަން……….………………………………………:
މައްސަލަ ހށަހަޅާ ފަރާތގެ ސޮއި………..……………………………………:
މައްސަލަ ހށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ނަމަ އެފަރާތން ފޮނވާ މީހެއްގެ
ނަމާއި ހައިސިއްޔަތ…………………...……………………………………:
މައްސަލަ ހށަހަޅަން އެދެނީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ނަމަ އެތަނެއްގެ ތައްގަނޑ:

ޤާނޫނީ ވަކީލގެ ނަން …………………………………………:ޤާނޫނީ ވަކީލގެ ސޮއި………………………… :
ތާރީޚް………….………………:

ހަމައެކަނި ހައިކޯޓގެ ބޭނމަށް


ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ..............:



ހައިކޯޓަށް ހށަހެޅި ތާރީޚް.................:



ރަޖިސްޓްރީ ކރެވނ ތާރީޚް.................:



ނިމނ ތާރީޚް........................:

 ހައިކޯޓ ޤަވާޢިދގެ  34ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ
ދަށން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީގެ ގޮތގައި ދައްކަންޖެހޭ
311/ރ( .ތިންސަތޭކަ ރފިޔާ) ހަމަޔަށް ލިބިއްޖެ.

ފައިސާ ބަލައިގަތް މވައްޒަފގެ ނަމާއި މަޤާމ:



ތާރީޙް:

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

ޞަފްޙާ 7 | 6

އިސްތިއނާފކރމަށް ހށަހަޅާ ފަރާތގެ ސަމާލކަމަށް :
 -1މިފޯމގައިވާ އެކި ބޭނންތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަނގައި އެ ނަންބަރެއްގައި ދޭންޖެހޭ މަޢލޫމާތ ލިޔާނެ ޖާގަ ނެތްނަމަ ،އެ
ނަންބަރަކާ ޙަވާލާދީ ،އެ ނަންބަރެއްގައިވާ މަޢލޫމާތ ފރިހަމަކޮށް އިތރ ގަނޑގައި ލިޔެ ،ނވަތަ މި ފޯމގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތގެމަތިން ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ ލިޔމަކން މައްސަލަ ހށަހެޅިދާނެއެވެ.
 -2މިފޯމ ގައި ފރިހަމަ ކރަންޖެހޭ މަޢލޫމާތ ފރިހަމަކޮށްފައި ނވާނަމަ މިފޯމ ބަލައި ނގަނެވޭނެއެވެ.
 -3މިފޯމގެ  7ވަނަ ނަންބަރ ފރިހަމަ ކރާއިރ އިސްތިއނާފކރމަށް އެދޭ ޤަޟިއްޔާ ނިމިފައިވާގޮތް ޝަރޢީ ނވަތަ ޤާނޫނީ ޢޞޫލަކާ
ޚިލާފވާކަމަށް ފެންނަ ނކތާތައް ލިޔަންވާނީ ވަކި ނކތާތަކަކަށް ބަހައި ،ޚިލާފވާ ޝަރޢީ ނވަތަ ޤާނޫނީ އޞޫލ ބަޔާންކރމާއެކ
ދަޢވާ ލިބޭ ފަރާތން ޖަވާބދާރީވާއިރ އެ ނކތާތަކގައިވާ ކަންކަމަށް ހަވާލާދޭން ފަސޭހަވާގޮތަށް ނކތާތަކގައި ނަންބަރ
ޖަހައިގެންނެވެ.
 -4މިފޯމގެ  8ވަނަ ނަންބަރގައި ބނެފައިވާ އެންމެހައި ލިޔންތައް މިފޯމާއެކ ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 -5އިސްތިއނާފކރމަށް އެދި ހށަހަޅަނީ ފަރދަކ ނަމަ އެފަރާތގެ އައި.ޑީ .ކާޑގެ ކޮޕީއެއް ،އަދި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ ސެޓްފިކެޓް
އޮފް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީއެއް މި ފޯމާއެކ ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 -6މިފޯމގެ  3ނވަތަ  4ވަނަ ނަންބަރގައި ބނެފައިވާ ފަދައިން ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރވާނެ މީހަކ ޢައްޔަންކރާ ނަމަ ،ޢައްޔަން
ކރިކަމގެ ލިޔމަކާއި ޢައްޔަންކރެވޭ ފަރާތް ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރވމަށް ޤަބޫލކރާ ކަމގެ ލިޔމެއް މިފޯމާއެކ ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އަދި ދަޢވާ ނވަތަ މައްސަލަ ހށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ނަމަ އެފަރާތން ފޮނވާ މީހެއްގެ ނަމާއި ހައިސިއްޔަތ އެގޭނެ ،ރަސްމީ
ލިޔމެއް ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 -7ފޯމގެ އެއްވެސް ބައެއް ނވަތަ ފޯމާ އެކ ހށަހަޅާ އެއްވެސް ލިޔމެއްވިޔަސް ދިވެހި ބަހން ނޫން ބަހަކން އޮތްނަމަ ،އެބައެއްގެ
ނވަތަ އެލިޔމެއްގެ ،މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތން އެއްބަސްވާ ނވަތަ ކޯޓން ޤަބޫލކރާ ފަރާތަކން ތަރޖަމާކޮށްފައިވާ ނވަތަ
ކޯޓން ޤަބޫލކރާ ފަރާތަކން ޞައްޙަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަރޖަމާ ،ފޯމާއެކ ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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