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ވަލީ ހޯދުމަށް ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު
ސަމާލުކަމަށް :މި ފޯމު ފުރުމުގެ ކުރިން ފޯމު ފުރުމަށް ދެވިފައިވާ އިރުޝާދު ވިދާޅުވާށެވެ!

 .1މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
1.1

ފުރިހަމަނަން

1.2

ބރު:
ފޯނު ނަން ަ

1.3

ދާއިމީ އެޑްރެސް

1.4

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

1.5

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު

(ޢާއްމު

ނަމާއެކު):

(ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު

ނަންބަރ):

ޢުމުރު:

އުފަން ތާރީޚް:
ތޅާއި
(އަ ޮ

ރަ ާށއެކު):

ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:
1.6

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު

މަގު:

ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އެޕާޓްމަންޓް:

ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނާއި މަޤާމް:

 .2މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
2.1

ފުރިހަމަނަން

2.2

ބރު:
ފޯނު ނަން ަ

2.3

ދާއިމީ އެޑްރެސް

2.4

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

2.5

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު

(ޢާއްމު

ނަމާއެކު):

(ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު

ތޅާއި
(އަ ޮ

ނަންބަރ):

ޢުމުރު:

އުފަން ތާރީޚް:
ރަ ާށއެކު):

ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:
2.6

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު

ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އެޕާޓްމަންޓް:

މަގު:

ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނާއި މަޤާމް:
ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް
ފޯމު ޗެކްކުރީ:

އެންޓްރީ:

ފޯމް ހިފައިގެން އައި ފަރާތުގެ ނަން:

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު_______/ Fm-C/ ______:

ގ ރެކޯޑު:
ކުރީ ެ

ވނު ތާރީޚް:
ރަޖިސްޓްރީ ކުރެ ު

ގ ނިންމުން:
ރަޖިސްޓްރާ ެ

މައްސަލަ ބެލުމަށް ކަނޑައެޅުނު ސެކްޝަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:

ފޯނު ނަންބަރު:

ނބަރު ،3325502:ފެކްސް ނަންބަރު ،3323269:އީމެއިލް އެޑްރެސްinfo@familycourt.gov.mv:
ގ ،ފޯން ނަ ް
ފެމިލީ ކޯޓު ،އޯކިޑް މަ ު
ވބްސައިޓްwww.familycourt.gov.mv :
ެ
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.1
3.1

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކައިވެނީގެ މަޢުލޫމާތު( :ބޭނުންވާ ގޮޅީގައި މި ފާހަގަ :
3.2

މީގެ ކުރިން ކާވެންޏެއް ކޮށްފައިވޭތޯ

☐ ކާވެނިކުރިން

ށވެ)
ޖެހާ ެ

ވަލީ ނުދީގެން މީގެކުރިން މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުންތޯ

☐ ހުށަހެޅިން

☐ ހުށައެއްނާޅަން

☐ ކާވެނިނުކުރުން

 .4އެމީހަކާ ކާވެނިކުރުމަށް ބޭނުންވާ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު( :ބޭނުންވާ ގޮޅީގައި މި ފާހަގަ :
4.1

ފުރިހަމަނަން

4.2

ބރު:
ފޯނު ނަން ަ

4.3

ދާއިމީ އެޑްރެސް

4.4

ބ ޢާމްދަނީ:
ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނާއި މަޤާމް އަދި މަހަކު ލި ޭ

4.5

މީގެ ކުރިން ކާވްންޏެއް ކޮށްފައިވޭތޯ:

(ޢާއްމު

ނަމާއެކު):

ށވެ)
ޖެހާ ެ

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު

(ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު

ނަންބަރ):

އުފަން ތާރީޚް:
ތޅާއި
(އަ ޮ

ޢުމުރު:

ރަ ާށއެކު):
4.7

ބނަމަ ކުދިންގެ ޢަދަދު:
ކުދިން ތި ި

☐ ކާވެނިކުރި
☐ ކާވެނިނުކުރޭ

4.8

ބނަމަ ޚަރަދު:
ކުދިންތި ި
☐ ސާބިތުވެފައިވޭ

4.6

ކާވެނީގެ ވަނަ:

☐ ސާބިތުވެފައެއް ނެތް

 .5ވަލީވެރިޔާ ވަލީ ދިނުމަށް ދެކޮޅުހަދާކަމަށް ބުނާ ސަބަބުތައް:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

 .6އެ ސަބަބުތަކަށް ރައްދުދޭ ގޮތް:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
މިފޯމު ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ،ތެދު މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.
ސޮއި:

ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ނަން:

ތާރީޚް:

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިކަން ޔަޤީންކުރެއްވުމަށް މި  ފާހަގަ ޖަހާށެވެ!
ގ ކޮޕީ.
ގއިދޭ ކާޑު ެ
ވހިރައްޔިތެއްކަން އަން ަ
ގ ދި ެ
☐ ހުށަހަޅާ ފަރާތު ެ

ވކުރާ
☐ ދަޢުވާ ފޯމާއި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  3ސެޓު ކޮޕީ( .ދަޢު ާ

ގ ކޮޕީ
ގ ސެޓްފިކެޓު ެ
ވހު ެ
ނދު ަ
ގ އުފަ ް
☐ ހުށަހަޅާ ފަރާތު ެ

ވ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ކޮޕީއެއް
ވނަމަ އިތުރު ާ
ވލިބޭ ފަރާތްތައް އިތުރު ާ
އަދި ދަޢު ާ

ގ
ގ ރިޕޯޓު ެ
ގތު ެ
ނމުނު ޮ
ވނަމަި ،
ގއި މިފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ނިމިފައި ާ
☐ ކުރީ ަ

ވ).
ނއެ ެ
ވ ެ
ނ ާ
ހުށަހަޅާ ް

ގ ކޮޕީ.
ވތަ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު ެ
ކޮޕީ ނު ަ

ނމަ ،އެކަމަށް އެދޭ ފޯމު.
ގއި މީހަކު ހަމަޖައްސަން އެދޭ ަ
ވތަ ބަދަލު ަ
ވކީލަކު ނު ަ
☐ ަ

ވސް ރުފިޔާ).
ގއި 25.00ރ (ފަންސަ ީ
ގތު ަ
ގ ޮ
☐ ފޯމު ފީ ެ
ތ އެމީހަކީ ކާކުކަން އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހިފައިގެންނެވެ.
ށ ހިފައިގެން އަންނަ ނަމަ އަންނަންވާނީ އައިޑީކާޑު ނުވަ ަ
ށހަޅާ މީހާ ނޫން އެހެން މީހަކު މި މައްސަލައިގެ ފޯމު ކޯޓަ ް
މައްސަލަ ހު ަ

ނބަރު ،3325502:ފެކްސް ނަންބަރު ،3323269:އީމެއިލް އެޑްރެސްinfo@familycourt.gov.mv:
ގ ،ފޯން ނަ ް
ފެމިލީ ކޯޓު ،އޯކިޑް މަ ު
ވބްސައިޓްwww.familycourt.gov.mv :
ެ
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ފޯމު ފުރުމަށް ދެވިފައިވާ އިރުޝާދު
ފޯމު ފުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީކަންކަން:
•

އަތުންލިޔެ ފޯމު ފުރަންވާނީ ،ލިޔެފައިހުންނަ އެއްޗެއް ސާފުކޮށް ކިޔަން އެނގޭނޭގޮތަށް ކަޅު ނުވަތަ ނޫކުލައިގެ ދެލި ނުފޭދޭ ގަލަމަކުންނެވެ.

•

މިފޯމާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާނަމަ ނުވަތަ މިފޯމުގައި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރާނަމަ ،މަޢުލޫމާތު ފުރަންވާނީ [ފަރުމާ ފޮންޓް" ގައި ،ފޮންޓް ސައިޒް  12ގައެވެ.

•

ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ ލިޔަންވާނީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކާއި އެ ދަޢުވާއެއް ކުރަންޖެހުނު ސަބަބާއި އެ ދަޢުވާއެއް ރައްދުވާ ފަރާތް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކުރުކޮށް ޚުލާޞާ ކޮށެވެ.

•

ފޯމުގައިއެކި ބޭނުންތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަނުގައި އެނަންބަރެއްގައި ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިޔާނެ ޖާގަނެތްނަމަ މިފޯމާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާކުރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު ސަމާލުކަން ދޭންވީކަންކަން:
•

ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނީ އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ފޯމަކުން ނުވަތަ އެ ފޯމެއްގެ ފޯމެޓަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާނަމައެވެ .އަދި ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި
މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ،ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު އެ ފޯމެއްގައި ހުށަހެޅުމަށް ބުނެފައިވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަވާނަމައެވެ.

•

ކޯޓަށް ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ ތިރީގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ހުށަހެޅުއްވުމުންނެވެ.
o

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

o

ފޯމު ސެޓުތަކުގައި ހީރަސް ޖަހާފައިވުން

o

ހީރަސް ޖަހަންވާނީ ފޯމުގެ ވައަތާ ވީ ފަރާތުގެ މަތީ ކަނަށެވެ.

•

ފޯމު ސެޓުގެ އަޞްލާއެކު ޖުމްލަ  3ސެޓު ކޮޕީގެ އިތުރުން ،ދަޢުވާކުރާ އަދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތައް އިތުރުވާނަމަ އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އިތުރު ކޮޕީ ސެޓެއް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.

•

ފޯމު ސެޓު ތަރުތީބުކުރާނެ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ .މިއާ ޚިލަފަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

•

o

ދަޢުވާ ފޯމު

o

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައިޑީކާޑު ކޮޕީ

o

ދަޢުވާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކާއި ތަކެތި

ދިވެހި ބަސް ރަނގަޅަށް ފަހުމް ނުވާ ބިދޭސީއަކު ހުށަހަޅާ ފޯމެއްނަމަ އެ ފޯމެއް ބަލައިގަނެވޭނީ ތަރުޖަމާނެއް ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ފޯމު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ހުށަހެޅޭ ފޯމް އިސްލާޙްކުރުން:
•

ކައުންޓަރުން ފޯމު ބަލައިގަތުމަށްފަހު ،އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ ފޯމެއްނަމަ އިސްލާހު ކުރުމާއި ބަލައިނުގަނެވޭނެ ފޯމެއްނަމަ ލިޔުމުން އެކަން އެންގުމާއި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެންގުމުގެ
އިޚްތިޔާރު ރަޖިސްޓްރާރ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

•

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭނޭ ގޮތަށް ފޯމު އިސްލާހު ކުރުމަށް ގިނަވެގެން ދެވޭނީ  3ދުވަހުގެ މުއްދަތަކެވެ.

•

ފޯމު އިސްލާހު ކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި އިސްލާހު ނުކޮށްފިނަމަ ފޯމު ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

•

ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ އަލުން އެ ނިންމުމެއް ބަލައިދިނުމަށްއެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ ނިންމުމަކާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

•

މިގޮތުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަލައިދިނުމަށް އެދޭނަމަ އެ ނިންމުމެއް ނިންމި ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް  7ދުވަހު ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާ ފޯމުސެޓުގެ ކޮޕީ ހަވާލުކުރުން:
•

ޤަޟިއްޔާއެއްގޮތަށް ކޯޓުގައި މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީވުމުން ،އެ މައްސަލައިގާ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ދަޢުވާ ފޯމުގެ ކޮޕީ އަދި ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ކޯޓުން
ހަވާލުކޮށްދޭނެއެވެ.

ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުން  /ބަދަލު ހަމަޖެއްސުން:
•

ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ފެށުމުގެ  30މިނިޓް ކުރިން އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމް ނުވަތަ އެފޯމުގެ ފޯމެޓަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ލިޔުމަކާއެކު ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

•

ބަދަލުގައި މީހަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ފެށުމުގެ  30މިނިޓް ކުރިން އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

•

ބަދަލުގައި ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެވޭނީ ހާޒިރުވާންޖެހޭ މީހާގެ ގާތްތިމާގެ މީހަކަށެވެ .ނަމަވެސް ގާތްތިމާގެ މީހަކު ހަމަޖެއްސެން ނެތްނަމަ ބަދަލުގައި އެހެން މީހަކު ގަބޫލުކުރުމުގެ އިހުތިޔާރު ކޯޓަށް
ލިބެގެންވެއެވެ.

•

ބަދަލުގައި ޝަރީއަތަށް ހާޒިރުވާ މީހާއަކީ ޝަރީއަތަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އެނގިހުރި މީހަކަށް ވާންވާނެއެވެ .އެ މީހަކީ އެފަދަ މީހަކަށް ނުވާނަމަ ބަދަލު ބާތިލުކުރުމުގެ އިހުތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

•

ކޯޓުން ކަނޑައަޅަފައިވާ "ބަދަލު ހަމަޖައްސަން އެދޭ ފޯމު" ގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ،ސިވިލް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީއެއް ނުވަތަ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ނަމަ
ރަސްމީ އިދާރާއަކުން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީއެއް ހުށަހަޅާނަމަ ކޯޓުން ކަނޑައަޅަފައިވާ "ބަދަލު ހަމަޖައްސަން އެދޭ ފޯމު" ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ޝަރީއަތުގެ މަޖްލިސް އަޑުއެހުން:
•

ޢާއިލީ މައްސަލަތައް އަޑުއެހުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަކީ ޚަޞްމުންނާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައިވަނީނަމަ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ވަގުތުގެ  15މިނިޓް ކުރިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ތެރެއަށް ވަނުން (ތަދައްޚުލްވުން):
•

ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ތަދައްޚުލުވާން އެދޭނަމަ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމު ހުށަހެޅުމުން ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭކަމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފިނަމަ މައްސަލައިގެ ބައިވެރިވެ،
މައްސަލައާގުޅިގެން ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ދެއްކުމާއި މައްސަލައާގުޅިގެން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމާއި ރެކޯޑްތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ  3325502އަށެވެ.
މި ފޯމު ފެމިލީ ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް  www.familycourt.gov.mvއިންވެސް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

ނބަރު ،3325502:ފެކްސް ނަންބަރު ،3323269:އީމެއިލް އެޑްރެސްinfo@familycourt.gov.mv:
ގ ،ފޯން ނަ ް
ފެމިލީ ކޯޓު ،އޯކިޑް މަ ު
ވބްސައިޓްwww.familycourt.gov.mv :
ެ
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އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށާއި ޓެލެކޮންފަރެންސްކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ވާ އިޤްރާރު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު-:
ފުރިހަމަ ނަން (އާއްމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކު):
ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާ ރަށާއެކު):
ބރު:
އައި.ޑީ ކާޑު ނަން ަ

ބރު:
ގުޅޭނެ ފޯނު ނަން ަ

ބރު:
ވަޓްސްއަޕް  /ވައިބަރ ނަން ަ
އީމެއިލް އެޑްރެސް:
ބވަތް:
މައްސަލައިގެ ާ

ބނުން☐ :
ޭ

ޓެލެކޮންފަރެންސްކޮށް ޝަރީޢަތް ކުރިއަށްގެންދަން:

ބނުން☐ :
ޭ

ބދަލުކުރަން:
ބޔާން ަ
އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ަ

ބނުމެއްނޫން☐ :
ޭ
ބނުމެއްނޫން☐ :
ޭ

ބއްވުމަށް ކޯޓުން ދޭ އިރުޝާދުތަކާއި
އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުމުގައި އަދި ޓެލެކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީއަތުގެ މަޖްލިސް ޭ
ބތަކާ
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި ،ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި އަދި ޝަރީއަތުގެ މަޖްލީހުގައި ،ތެދު މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި ،ޢާއްމު އަދަ ު
ބއިން ވެސް އެފަދަ ކަމަކަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމަށާއި ،ކުރިމަތިވެފައިވާ ޚާއްޞަ ޙާލަތު
ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށާއި ،އެހެން ފަރާތެއްގެ ކި ަ
ފިލައިދިއުމުން ،މިޝަރީޢަތާ ގުޅިގެން ކޯޓުން އަންގާ އެއްގުންތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާން އަންގައިފިނަމަ ކޯޓަށް ހާޟިރުވުމަށާއި،
ސޮއިކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށާއި ،މި ޝަރީޢަތާއި ގުޅޭ އެނޫން ވެސް ކަންކަމުގައި ކޯޓުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ޢަމަލުކޮށް
ބރުލުން ދޭންހުރިކަމުގައި އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.
ކޯޓަށް ފުރިހަމަ އެއް ާ
ސޮއި:
ނަން:
ތާރީޚް:
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން:
(އިނގިލީގެ ނިޝާން ސާފުކޮށް ފެންނަންވާނެއެވެ)
އިރުޝާދު:
ގތަށެވެ .އަދި
ގއި ،ޞަފްޙާ ތަރުތީބުން ،ހުސްގަނޑުތައް ނުހިމެނޭ ޮ
ނ ކޮށްފައި  PDFފޯމެޓް ަ
ގތަށް ސްކޭ ް
ވނީ ،އެއް ޑޮކިއުމަންޓް ޮ
ނން ާ
ވ ލިޔުންތައް ހުން ަ
ވފައި ާ
އީމެއިލް ކުރެ ި
ވނެއެވެ.
ނ ާ
ވ ް
ވ ލިޔުންތަކަކަށް ާ
ގތަށް ސާފުކޮށް ސްކޭންކޮށްފައި ާ
ގ ޮ
އެ ލިޔުންތަކަކީ ކިޔަން އެނ ޭ

ނބަރު ،3325502:ފެކްސް ނަންބަރު ،3323269:އީމެއިލް އެޑްރެސްinfo@familycourt.gov.mv:
ގ ،ފޯން ނަ ް
ފެމިލީ ކޯޓު ،އޯކިޑް މަ ު
ވބްސައިޓްwww.familycourt.gov.mv :
ެ
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