c
ފެމިލީ ކޯޓު
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ

Fm-C-B17

ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމަށްއެދޭ ފޯމު
ދޯޓް :މި ފޯމު ފުރުމުގެ ކުރިން ފޯމު ފުރުމަށް ދެވިފައިވާ އިރުޝާދު ވިދާޅުވާށެވެ!

 .1މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
 1.1ފުރިހަމަނަން

 .2މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
 2.1ފުރިހަމަނަން

(ޢާއްމު ނަމާއެކު):

 2.2އައިޑެންޓިޓީކާޑް/ޕާސްޕޯޓު ނަމްބަރ:

 1.2އައިޑެންޓިޓީކާޑް/ޕާސްޕޯޓު ނަމްބަރ:
 1.3އުފަންތާރީޚް:

 2.3އުފަންތާރީޚް:

ޢުމުރު:

 1.4ފޯން ނަންބަރު:
 1.5ދާއިމީ އެޑްރެސް

(ޢާއްމު ނަމާއެކު):

ޢުމުރު:

 2.4ފޯން ނަންބަރު:
 2.5ދާއިމީ އެޑްރެސް

(އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):

(އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):

 1.6މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

 2.6މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

 1.7ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:

 2.7ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:

ގޭގެ ނަން:
ވަނަ ފަންގިފިލާ،

ގޭގެ ނަން:
ވަނަ ފަންގިފިލާ،

އެޕާރޓްމަންޓް:

އެޕާރޓްމަންޓް:

ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް
ފޯމު ޗެކުކުރީ:

ރަޖިސްޓްރޭޝަދް:

އެދްޓްރީ:

ޟއްޔާ ނަން ަބރު_____/ Fm-C/ ____ :
ޤަ ި
ރޚް:
ރވުނު ތާ ީ
ޖސްޓްރީ ކު ެ
ރަ ި

ރަޖިސްޓްރާރ ގެ ދިދްމުދް:

ކޝަން:
އޅުނު ސެ ް
އސަލަ ބެލުމަށް ކަނޑަ ެ
މަ ް
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 .3ތަންފީޛު ކުރަން އެދޭ ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު:
ތަންފީޛު ކޮށްދިނުމަށް އެދޭ މައްސަލައިގެ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

3.1

ބާވަތް:

3.2

ތަންފީޛު ކޮށްދިނުމަށް އެދޭ މައްސަލައިގެ

3.3

ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު:

3.4

ނިމުނު ތާރީޚް:

3.5

ޤަޟިއްޔާ ނިންމި ކޯޓު:

3.6

ތަންފީޛު ކުރަން އެދި ހުށަހަޅަން ޖެހުނު ސަބަބު:

3.7

ތަދްފީޛު ކުރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިދް ކޯޓަފް ހުފަހަޅައިގެދް ދިމިފައިވާދަމަ އޭގެ ޚުލާޞާ:

(އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ).

 .4ސާބިތު ޚަރަދުގެ ފައިސާ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ނުދައްކައިގެން އެ ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ ،އެޚަރަދާގުޅޭ އެހެނިހެން
މަޢުލޫމާތު:

(ބޭނުންވާ ކަމަކާ ދިމާގައިވާ ގޮޅިގައި 

ފާހަގަ ޖައްސަވާ!)

4.1

ސާބިތުވެފައިވާ ޚަރަދުގެ ބާވަތް:

4.2

މިހާތަނަށް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު:

4.3

އެންމެ ފަހުން ޚަރަދު ލިބިފައިވާ ތާރީޚު:

4.4

ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ނުދައްކައި އޮތް އަދަދު:

4.5

ސާބިތު ޚަރަދަފް ފައިސާ ދުދައްކައިގެދް ހުފަހަޅާ

4.6
4.7

ވަދަ ފަހަރު

މިޚަރަދަފް ފައިސާދުދައްކައިގެދް ޚަރަދު ދޭދްޖެހޭ މީހާ ބަދްދެއްކޮފްފައިވާދަމަ:
ބަދްދުކުރެވުދު ޢަދަދު:

ބަދްދުކުރެވުދު މުއްދަތު:

ފައިސާ ލިބިގަތުމުގައި ޚަރަދު ދޭދްޖެހޭ މީހާއާއެކު ވަކި ގޮތަކަފް އެއްބަސްވާދް ބޭދުދްވޭތޯ؟
އާއެކެވެ.

ދޫދެކެވެ.

 .5ތަންފިޒު ކުރަން އެދި ހުށަހަޅަ ނުކުތާ ނުވަތަ އެދޭ ގޮތް:

ކކަށް ބަހައި ،އެޕެރެގްރާފްތަކުގައި ނަންބަރު
(ނުކުތާ ލިޔަންވާނީ ވަކި ޕެރެގްރާފްތަ ަ

ޖަހައިގެންނެވެ).
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(އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ).

ތާރީޚް:
ހުށަހަޅާފަރާތުގެ
ނަން:
ސޮއި:

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިކަން ޔަޤީންކުރެއްވުމަށް މި  ފާހަގަ ޖަހާށެވެ!
ޑގެ ކޮޕީ
ގއިދޭ ކާ ު
އން ަ
ތއްކަން ަ
ހރައްޔި ެ
ދވެ ި
ތގެ ި
ހުށަހަޅާ ފަރާ ު

މ
އދޭ ފޯ ު
ކމަށް ެ
މ ،އެ ަ
ހޅާނަ ަ
ގއި މީހަކު ހުށަ ަ
ބދަލު ަ
ވަކީލަކު ނުވަތަ ަ

ގ
ހގެ ސެޓްފިކެޓު ެ
ދވަ ު
ނގެ އުފަން ު
ނމަ ،ކުދި ް
ދން ހިމެނޭ ަ
ވގައި ކު ި
ދަޢު ާ
ކޮޕީ

މގެ ކޮޕީ
ޟއްޔާގެ ޙުކު ު
އދޭ ޤަ ި
ނމަށް ެ
ފޛު ކޮށްދި ު
ޙުކުމް ތަން ީ

ނމަ،
އވާ ަ
ހޅާފަ ި
ދރާއަކަށް ހުށަ ަ
މއް އެހެން އި ާ
ގޅޭ ކަ ެ
އއި ު
އސަލަ ާ
މި މަ ް

ދަޢުވާ ފޯމުގެ  3ސެޓު (ދަޢުވާކުރާ އަދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތައް އިތުރުވާދަމަ

ޕ
އެލިޔުންތަކުގެ ކޮ ީ

އިތުރުވާ ކޮދްމެ ފަރާތަކަފް ކޮޕީއެއް ހުފަހަޅާދްވާދެއެވެ).
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ފޯމު ފުރުމަށް ދެވިފައިވާ އިރުޝާދު
 ފޯމު

ވނީ
ބަލައިގަނެ ޭ

އެ

އސަލައެއް
މަ ް

ހުށަހެޅުމަށް

ޚާއްޞަ

ކުރެވިފައިވާ

ފޯމަކުން

ވތަ
ނު ަ

އެ

ފޯމެއްގެ

ފޯމެޓަށް

އންމެހައި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ
ފމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ެ
ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާނަމައެވެ .އަދި ޯ
ފއިވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަވާނަމައެވެ.
ކުރުމަށްފަހު ،ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު އެ ފޯމެއްގައި ހުށަހެޅުމަށް ބުނެ ަ
ނނެވެ.
ގއިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ހުށަހެޅުއްވުމު ް
ނނާނީ ތިރީ ަ
 ކޯޓަށް ފޯމު ބަލައިގަ ް


ފޯމު ސެޓުގެ އަޞްލާއެކު އިތުރު ދެ ސެޓު ކޮޕީ އޮތުން (ޖުމްލަ  3ސެޓު)



ފޯމު ސެޓުތަކުގައި ހީރަސް ޖަހާފައިވުން



ހީރަސް ޖަހަންވާނީ ފޯމުގެ ވައަތާ ވީ ފަރާތުގެ މަތީ ކަނަށެވެ.

ނވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
އނުގަ ެ
 ފޯމު ސެޓު ތަރުތީބުކުރާނެ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ .މިއާ ޚިލަފަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ބަލަ ި


ދަޢުވާ ފޯމު



ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައިޑީކާޑު ކޮޕީ



ހއި ލިޔެކިޔުންތަކާއި ތަކެތި
ދަޢުވާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ އެންމެ ަ

 ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފޯމާއި ،ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފޯމާއި ،މިފޯމުގެ
ފމު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.
ގތަކަށް ހުންނަ ޯ
ނަމޫނާއާ ތަފާތު ޮ
މ މިފޯމާ
ތ ލިޔާނެ ޖާގަނެތްނަ ަ
މ ު
ނބަރެއްގައި ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫ ާ
އނަ ް
ޑއަޅާފައިވާ ތަންތަނުގައި ެ
ނތަކަށް ކަނ ަ
 ފޯމުގައިއެކި ބޭނު ް
އެއްގޮތަށް ތައްޔާކުރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ލޔެފައިހުންނަ އެއްޗެއް ސާފުކޮށް ކިޔަން އެނގޭނޭގޮތަށް ކަޅު ނުވަތަ ނޫކުލައިގެ ދެލި ނުފޭދޭ
 އަތުންލިޔެ ފޯމު ފުރަންވާނީި ،
ގަލަމަކުންނެވެ.
ފންޓް" ގައި،
ނވާނީ [ފަރުމާ ޮ
ފރިހަމަކުރާނަމަ ،މަޢުލޫމާތު ފުރަ ް
ޢލޫމާތު ު
މ ނުވަތަ މިފޯމުގައި މަ ު
 މިފޯމާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާނަ ަ
ފޮންޓް ސައިޒް  12ގައެވެ.
ތ ލިޔާއިރު ލިޔަންވާނީ ވަކި
ހޅަ ނުކުތާ ނުވަތަ އެދޭ ގޮ ް
ނބަރުގައި ތަންފިޒު ކުރަން އެދި ހުށަ ަ
 މިފޯމުގެ  4ވަނަ ނަ ް
ގންނެވެ.
ޕެރެގްރާފްތަކަކަށް ބަހައި ،އެޕެރެގްރާފްތަކުގައި ނަންބަރު ޖަހައި ެ
ނތައްތަކާއި އެ ދަޢުވާއެއް ކުރަންޖެހުނު ސަބަބާއި އެ ދަޢުވާއެއް
ނންވާ ކަ ް
ދޢުވާކުރާ ފަރާތުން ބޭ ު
 ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ ލިޔަންވާނީ ަ
ކރުކޮށް ޚުލާޞާ ކޮށެވެ.
ރައްދުވާ ފަރާތް ހިމެނޭ ގޮތަށް ު
ނ
ނގަނެވޭނެ ފޯމެއްނަމަ ލިޔުމު ް
އނަމަ އިޞްލާޙު ކުރުމާއި ބަލައި ު
ފހު ،އިޞްލާޙު ކުރަންޖެހޭ ފޯމެ ް
 ކައުންޓަރުން ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް ަ
އެކަން އެންގުމާއި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރަޖިސްޓްރާރ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ޞލާޙު ކުރުމަށް ގިނަވެގެން ދެވޭނީ  3ދުވަހުގެ މުއްދަތަކެވެ .ފޯމު
ހމެނޭނޭ ގޮތަށް ފޯމު އި ް
 ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނު ި
އިޞްލާހު ކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި އިޞްލާޙު ނުކޮށްފިނަމަ ފޯމު ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
ދ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު
 ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ އަލުން އެ ނިންމުމެއް ބަލައިދިނުމަށްއެ ި
މށް އެދޭނަމަ އެ ނިންމުމެއް
ތން ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަލައިދިނު ަ
ގންވެއެވެ .މިގޮ ު
އެނިންމުމަކާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ލިބި ެ
ވހު ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ގތަށް ( 7ހަތެއް) ދު ަ
ގން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭ ޮ
ނިންމި ދުވަހުން ފެށި ެ
ތން ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި
މއްސަލައިގާ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާ ު
އސަލަ ރަޖިސްޓްރީވުމުން ،އެ ަ
 ޤަޟިއްޔާއެއްގޮތަށް ކޯޓުގައި މަ ް
ދަޢުވާ ފޯމުގެ ކޮޕީ އަދި ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ކޯޓުން ހަވާލުކޮށްދޭނެއެވެ.
 ދިވެހި ބަސް ރަނގަޅަށް ފަހުމް ނުވާ ބިދޭސީއަކު ހުށަހަޅާ ފޯމެއްނަމަ އެ ފޯމެއް ބަލައިގަނެވޭނީ ތަރުޖަމާނެއް ހަމަޖައްސައި
އެކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ފޯމު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
ގ
އޅިފައިވާ ފޯމް ނުވަތަ އެފޯމު ެ
 ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ފެށުމުގެ  30މިނިޓް ކުރިން އެކަމަށް ކަނޑަ ެ
ފޯމެޓަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ލިޔުމަކާއެކު ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 ބަދަލުގައި މީހަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ފެށުމުގެ  30މިނިޓް ކުރިން އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 މައްސަލާގެ ބަދަލުގައި މީހަކު ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދުގެ  38ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ
ށވެ.
ވރިވެފައިވާނަމަ ،ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މީހާގެ ގާތްތިމާގެ މީހަކަ ެ
ސަބަބުތަކުންކުރެ ސަބަބެއް މެދު ެ
 ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ތަދައްޚުލުވާން އެދޭނަމަ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމު ހުށަހެޅުމުން ފޯމު ހުށަހެޅި
ބނުންވާ ވާހަކަ
ލއިގެ ބައިވެރިވެ ،މައްސަލައާގުޅިގެން ދައްކަން ޭ
ނންމައިފިނަމަ މައްސަ ަ
ށ ކޯޓުން ި
މ ް
ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭކަ ަ
ދެއްކުމާއި މައްސަލައާގުޅިގެން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމާއި ރެކޯޑްތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 ޢާއިލީ މައްސަލަތައް އަޑުއެހުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަކީ ޚަސްމުންނާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައިވަނީނަމަ އެކަމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ  15މިނިޓް ކުރިން
ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ  3325502އަށެވެ.
 މިފޯމު ފެމިލީ ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް  www.familycourt.gov.mvއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

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

ޞަފްޙާ 5 | 5

