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 ފޯމު   ވަގުތީ އަމުރަށް އެދ  
  ސަމާލުކަމަށް: މި ފޯމު ފުރުމުގެ ކުރިން ފޯމު ފުރުމަށް ދެވިފައިވާ އިރުޝާދު ވިދާޅުވާށެވެ!  

 

 ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލ މާތު   އަމުރު  .2 ތު މާ ފަރާތުގެ މަޢުލ    އަމުރަށް އެދ   .1

 :)ޢާއްމު ނަމާއެކު(ފުރިހަމަނަން  2.1 :)ޢާއްމު ނަމާއެކު(ފުރިހަމަނަން  1.1
      
  : (ބިދ ސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރ) ރު ނަންބައައިޑީ ކާޑު  1.2

 

   : (ބިދ ސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރ) ރު ނަންބައައިޑީ ކާޑު  2.2
   ފޯނު ނަންަބރު:  2.3   ނަންަބރު: ފޯނު  1.3
   ޢުމުރު:   އުފަން ތާރީޚް: 2.4   ޢުމުރު:   އުފަން ތާރީޚް: 1.4
 :)އަޮތޅާއި ރަާށއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  2.5 :)އަޮތޅާއި ރަާށއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  1.5
      
 އެޑްރެސް: މިހާރު ދިރިއުޅ   2.6 މިހާރު ދިރިއުޅ  އެޑްރެސް:  1.6
      
 -ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ: 2.7 -ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ: 1.7
   އެޑްރެސް:     އެޑްރެސް:  
   ަވނަ ފަްނިގފިލާ، އެޕާޓްމަންޓް:      ަވނަ ފަްނިގފިލާ، އެޕާޓްމަންޓް:   
   މަުގ:     މަުގ:  
 -އީމެއިލް އެޑްރެސް: 2.8 -އެޑްރެސް:އީމެއިލް  1.8
      
  

 

 ވަގުތީ އަމުރާ ގުޅ  މަޢުލ މާތު  .3
     

  ވަގުތީ އަމުރު ނެރެދިނުމަށްއެދ  މައްސަލައިގެ ޤަޟިއްޔާ ނަންަބރު: 3.1
 

/Fm-C/    
   ވަގުތީ އަމުރު ނެރެދިނުމަށްއެދ  މައްސަލައިގެ ާބވަތް:  3.2
    ތާރީޚް:  ހުށަހެޅުނު  3.3

   

 

 ކޯޓުގެ ބ ނުމަށް 

 އެންޓްރީ: 
 
  

 ފޯމު ޗެކްކުރީ: 
 

 މައްސަލަ އޮތް ސެކްޝަން: 

 ރަޖިސްޓްރާެގ ނިންމުްނ: 
 

 ތާރީޚް: ފޯމު ބަލައިަގތް 
 

 ފޯމް ހިފައިގެން އައި ފަރާތުގެ ނަން: 

 
 ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

 
 ފޯނު ނަންބަރު:  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު: 
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 އަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެދ  ސަބަބު: ވަގުތީ    .4

 
 
 
 
 
 

 )އިތުރަްށ ލިޔަން ބ ނުންނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބ ނުންކުރެވިދާނެއެވެ.(  

 
 :  ތަފްޞީލް   ވަގުތީ އަމުރު ނުނެރެފިނަމަ ލިބޭނެ ގެއްލުމުގެ    .5

 ޕެރަގްރާފުަތކުގައި ނަންބަރު ޖަހައިގެންނެވެ.(މިބައި ފުރިހަމަކުރަންވާނީ ވަކި ޕެރަގްރާފްަތކަކަްށ ބަހައި އެ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )އިތުރަްށ ލިޔަން ބ ނުންނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބ ނުންކުރެވިދާނެއެވެ.( 

 
 )މި ބައި ފުރަންވާނީ ވަކި ނުކުާތތަކަކަްށ ބަހައިގެން ނުކުާތތަކުގައި ނަންބަރު ދީގެން( ގޮތް: އަމުރު އޮންނަން ބ ނުންވާ    .6

 
 
 
 
 
 

 )އިތުރަްށ ލިޔަން ބ ނުންނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބ ނުންކުރެވިދާނެއެވެ.( 
 

  ތާރީޚް:  ސޮއި:   ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ނަން:
 
 

 
 

 ! ޖަހާށެވެ  ފާހަގަ     މި   ޔަޤީންކުރެއްވުމަށް   ހުރިކަން  ހަމައަށް   ތަކެތި  ހުށަހަޅަންޖެހ    ފޯމާއެކު 

)ދަޢުވާކުރާ އަދި  ސެޓު ކޮޕީ.   3ފޯމާއި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  ☐ ކޮޕީ  ދިެވހިރައްޔިތެއްކަން އަންަގއިދ  ކާޑުެގހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ  ☐
 ދަޢުވާލިބ  ފަރާްތަތއް އިތުރުވާނަމަ އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަްށ ކޮޕީއެއް ހުަށހަޅާންވާނެއެވެ.(

 .ހިފައިގެންނެވެ  ލިޔުމެއް   ރަސްމީ އެނގ ނެ  ކާކުކަން  އެމީހަކީ ނުވަތަ އައިޑީކާޑު އަންނަންވާނީ  ނަމަ އަންނަ ހިފައިގެން ކޯޓަށް  ފޯމު މައްސަލައިގެ  މި މީހަކު  އެހެން ނ ން މީހާ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
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 އިރުޝާދު ދެވިފައިވާ ފުރުމަށް  ފޯމު

 ގުޅިގެންނެވެ.   މައްސަލައަކާވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދެވ ނީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  •

 ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދ ނަމަ، މި ފޯމު ހުށަހަޅަންވާނީ ކޯޓުގެ ރިސެްޕޝަނަށެވެ.   •

ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި  ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު މައްސަލާގައި ހިމެނ  ކޮންމެ ފަރާތަކަށް   •

 ދައުލަތުގެ ކަމާބެހ  ފަރާތްތަކަށްވެސް ޢާއިލީ މައްސަލަތަކުގައި ވަގުތީ އަމުރަށް އެދެވ ނެއެވެ. 

 ތިރީގައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ.  •

 ނެކަމަށް ޤަބ ލުކުރެވ  ސަބަބުތަކެއް ހުރުން މައްސަލައިގައި ހިމެނ  ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތެއް ފިލައިގެން ހިނގައިދާ •

 ދެމީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ދަރިއަކު ނުވަތަ ދަރިން އެކެއްގެ ރުހުމާނުލާ ރާއްޖެއިން ބ ރަށް ގެންގޮސްފާނެކަމުގެ ބިރު ހީވުން  •

 ލުން ލިބިދާނެކަމުގެ ބިރުހީވުން ޙަޟާނަތުގެ މައްސަލަތަކާގުޅިގެން ޙަޟާނަތުގެ ޙައްޤު ލިބުމުގެ ކުރިން ކުއްޖާއަށް ނުވަތަ ދަރިންނަށް ގެއް •

 މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ކުރެވ އިރު އެޙުކުމްގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލްނުވެ ހިނގައިދާނެކަމަށް ޤަބ ލުކުރެވ  ސަބަބުތަކެއް ހުރުން  •

ވުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ހުއްޓުވުމުގެ  މައްސަލާގައި ހިމެނ  އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަށް ޤަބ ލުކުރެވ ފަދަ ކަމެއްވާނަމަ ވަކިކަމެއް ކުރު  •

 ގޮތުން 

 އެދަރިއަކަށް ގެއްލުމެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ދަރިއަކު ނުލިބި  •

ހަވާ  ނުވަތަ  ހުރެއްޖެނަމަ  ސަބަބުތަކެއް  ޤަބ ލުކުރެވ   ޤަބ ލުކުރެވ ފަދަ  ލިބިދާނެކަމަށް  ދީފާނެކަމަށް  ގެއްލުމެއް  އެކުއްޖާއަށް  ފަރާތުން  ލުވެގެންހުރި 

 ސަބަބުތަކެއް ހުރުން 

 އުން ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު ވަކި ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ކޯޓުން ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނިކޮށް އެފަރާތުގެ އިޒުނައަކާނުލައި ދަރިފުޅު ގެންދި •

 ނުވަތަ ވަގުތީ ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހ ކަމަށް ޤަބ ލުކުރެވ ފަދަ ސަބަބެއް އޮތުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް   •

  ކަނޑައަޅަންދެނެވެ. ވަގުތީ އަމުރު ނުވަތަ ވަގުތީ ފިޔަވަޅު ދެމިއޮންނާނީ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށެވެ. ނުވަތަ އެމައްސަލައެއްގައި ކޯޓުން ވަކިގޮތެއް  •

ނުވަތަ ވަގުތީ ފިޔަވަޅާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހ ނަމަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ޙައްޤު މައްސަލައާގުޅުންހުރި ކޮންމެ ފަރާތަކަށްމެ ކޯޓުން ނެރ  ވަގުތީ އަމުރު   •

 ލިބިގެންވެއެވެ. 
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