ފޯމު ހުށަހަޅަނވާނީ ފޯމު ފީ

`

ދެއކުމަށފަހު ،އޭގެ
ސލިޕާއެކުގައެވެ.
ބަނޑޭރި ޕޯޓަލ

،

Fm-C-B15

ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ސަމާލުކަމަށް :މި ފޯމު ފުރުމުގެ ކުރިން ފޯމު ފުރުމަށް ދެވިފައިވާ އިރުޝާދު ވިދާޅުވާށެވެ!

 .2އަމުރު ރައްދުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

 .1އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
1.1

ފުރިހަމަނަން

1.2

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު

1.3

ފޯނު ނަންބަރު:

1.4

އުފަން ތާރީޚް:

1.5

ދާއިމީ އެޑްރެސް

1.6

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

2.6

1.7

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ-:

2.7

(ޢާއްމު

ނަމާއެކު):
ސޕޯޓު
މ ޕާ ް
އނަ ަ
(ބިދޭސީއެ ް

ނަ ްނބަރ):

ޢުމުރު:
(އަތޮޅާއި

ރަށާއެކު):

2.1

ފުރިހަމަނަން

2.2

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު

2.3

ފޯނު ނަންބަރު:

2.4

އުފަން ތާރީޚް:

2.5

ދާއިމީ އެޑްރެސް

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:
ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ-:

ރސް:
އެޑް ެ

(ޢާއްމު

ނަމާއެކު):
ސޕޯޓު
މ ޕާ ް
އނަ ަ
(ބިދޭސީއެ ް

ނަ ްނބަރ):

ޢުމުރު:
(އަތޮޅާއި

ރަށާއެކު):

ރސް:
އެޑް ެ
މންޓް:
ނގިފިލާ ،އެޕާޓް ަ
ވަނަ ފަ ް

މންޓް:
ނގިފިލާ ،އެޕާޓް ަ
ވަނަ ފަ ް
މަގު:

މަގު:
1.8

އީމެއިލް އެޑްރެސް-:

2.8

އީމެއިލް އެޑްރެސް-:

1.9

ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނާއި މަޤާމް އަދި މަހަކު ލިބޭ ޢާމްދަނީ-:

2.9

ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނާއި މަޤާމް އަދި މަހަކު ލިބޭ ޢާމްދަނީ-:

ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް
ފޯމު ޗެކްކުރީ:

އެންޓްރީ:

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު_______/ Fm-C/ ______:

ކުރީގެ ރެކޯޑު:

ރޚް:
ރވުނު ތާ ީ
ޖސްޓްރީ ކު ެ
ރަ ި

ގތް:
ލއި ަ
ފައިސާ ބަ ަ

ރގެ ނިންމުން:
ޖސްޓް ާ
ރަ ި

ކޝަން:
އޅުނު ސެ ް
އސަލަ ބެލުމަށް ކަނޑަ ެ
މަ ް

ފޯމް ހިފައިގެން އައި ފަރާތުގެ ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:

ފޯނު ނަންބަރު:

ޑރެސްregistration@familycourt.gov.mv :
ބރު ،3325502 :އީމެއިލް އެ ް
ގ ،ފޯން ނަން ަ
ފެމިލީ ކޯޓު ،އޯކިޑް މަ ު
ބސައިޓްwww.familycourt.gov.mv :
ވެ ް
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 .3އަމުރަށް އެދެނީ ތިންވަނަ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
އވެ).
ނ ެ
ހމަ ކުރާކަށް ނުޖެހޭ ެ
ޔނަމަ މި ބައި ފުރި ަ
ރވެރި ާ
ޔގެ ޝިކާ ަ
ހޅާ ފަރާތަކީ އަނި ާ
(އަމުރަށް އެދި ހުށަ ަ

 3.1ފުރިހަމަނަން

(ޢާއްމު

.

ނަމާއެކު):

 3.2އައިޑެންޓިޓީކާޑް/ޕާސްޕޯޓު ނަމްބަރ:
 3.3އުފަންތާރީޚް:

ޢުމުރު:

 3.4ދާއިމީ އެޑްރެސް

(އަތޮޅާއި

ފޯން ނަންބަރު:

ރަށާއެކު):

 3.5މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:
 3.6ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް :ގޭގެ ނަން:
ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އެޕާރޓްމަންޓް:
މަހަކު ލިނޭ އާމްދަނީ:

 3.7ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއި މަޤާމް:
 3.8އަމުރަށް އެދޭ ޙައިޞިއްޔަތު:
3.9

ށވެ)
މ  ފާހަގަ ޖަހާ ެ
ގއި ި
ގޅީ ަ
ގޅޭ ޮ
ތިންވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް އަމުރަށް އެދޭ ސަބަބު ( :ބޭނުންވާ ކަމާ ު

☐

ހުރެވުނު

ޙާލަތުގެ

ގޮތުން

ޢަމަލީގޮތުން

އެކަމަށް

☐ ހުރި ޙާލަތުގެ ގޮތުން އަމިއްލަ ނަމުގައި އަމުރަށް އެދުމަކީ

ނުކުޅެދުން

މަޞްލަޙަތު

☐ އަމުރަށް އެދުމުގެ ބިރެއް އިޙްސާސް ކުރެވުން

ބުރުއަރާފާނެކަމަކަށްވުން

☐ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހަކަށްވުން

ރަނގަޅުގޮތުގައި

ދެމެހެއްޓުމަށް

☐ ކުޑަކުއްޖަކަށް ވުން

 3.10އަމުރަށް އެދޭ ތިންވަނަ ފަރާތާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތާހުރި
ގުޅުން:

 .4ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތާއި ހުރި ގުޅުން:

މ  ފާހަގަ ޖަހާށެވެ)
ގއި ި
ގޅީ ަ
ގޅޭ ޮ
މ ު
ބނުންވާ ކަ ާ
( ޭ

☐  4.1ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހެއް
☐  4.2އިނދެ ވަރިކޮށްފައިވާ މީހެއް

ނދެން އުޅެފައިވާ މީހެއް
☐  4.3އެއްގެއެއްގައި އެކުގައި ދިރިއުޅެން ދިމާވެފައިވާ މީހެއް ނުވަތަ އެގޮތަށް ވަރަށް ފަހަކާޖެހެ ް
ކއްޖާ ބަލާބޮޑު ކުރުމުގެ ޒިންމާ
☐  4.4މައިންބަފައިން ނުވަތަ ކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިއެއްގެ ގޮތުން ނުވަތަ ބަލަދުވެރިއެއްގެ ގޮތުން ު
ތ
ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާ ް
ތ ކައިވެނީގެ ގޮތުން ޢާއިލީ ގުޅުމަކުން ގުޅިފައިވާ މީހެއް
☐  4.5ނަސަބުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ގާތްތިމާގެ ކަމުގެ ގޮތުން ނުވަ ަ
ނވަތަ ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވުމަށްއެޅޭ މީހެއް
☐  4.6ގޭގައި ދަރިންބެލުމަށް ު
☐  4.7ޒާތީ ގުޅުމެއް އޮތް ފަރާތެއް

ޑރެސްregistration@familycourt.gov.mv :
ބރު ،3325502 :އީމެއިލް އެ ް
ގ ،ފޯން ނަން ަ
ފެމިލީ ކޯޓު ،އޯކިޑް މަ ު
ބސައިޓްwww.familycourt.gov.mv :
ވެ ް
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.5

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު( :ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތުން އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކުގެ ެތރެއިން ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާނަމަ މި 

ފާހަގަ ޖަހާށެވެ).

☐  5.1ޖިސްމާނީ އަނިޔާކުރުން
☐  5.2ޖިންސީ އަނިޔާކުރުން
☐  5.3ބަހުގެ ހަމަލާދިނުމާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން އަނިޔާކުރުން
☐  5.4މާލީ ގޮތުން ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ދަތިކުރުން
☐  5.5މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ ލިބިފައިވަނީ ،އަނިބިމީހާ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ކުރިން މާބަނޑުނުކުރުމަށް ކަމުގައިވީނަމަވެސް ،އަނބިމީހާގެ
ޞިއްޙަތަށް ބެލުމެއްނެތި މާބަނޑުކުރުވުން
☐  5.6އަނިޔާވެރި ކައިވެންޏަކުން ދުރުވާން މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނާގެ ރުހުމާ ދެކޮޅަށް އޭނާ މާބަނޑުކުރުވުން
☐  5.7މީހެއްގެ މުދާ އެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ގަސްތުގައި ހިފެހެއްޓުން
☐  5.8ބިރުދެއްކުން
☐  5.9ގޯނާކުރުން
☐  5.10ފާރަލުން
☐  5.11މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުން
☐  5.12އެއްގެއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ދެމީހުން ކަމުގައިނުވާ ޙާލަތުގައި،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާ ދިރިއުޅޭ ގެއަކަށް ކަނޑައެޅިގެން ސާފު
ބަހުން އޭނާގެ ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ،ވަނުން ނުވަތަ ވަދެހުރުން
☐  5.13މި ނޫންވެސް ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާގެ މައްޗަށް ބާރު ފޯރުވުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް އަނިޔާވެރި ޢަމަލެއްކަމަށް ބެލެވިދާނެ
އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުން
☐  5.14މީހެއްގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރު އޮތްނަމަ ،އޭނާ ކުރަން ބޭނުންނުވާނެ ކަމެއް ،ނުވަތަ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އޭނާ އަމިއްލައަށް ނުކުރާނެ
ކަމެއް އޭނާ ލައްވާ ގަދަކަމުން ކުރުވުން ނުވަތަ ބިރުދައްކައިގެން ކުރުވުން ނުވަތަ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކުރުވުން
☐  5.15މީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި އޭނާ ތަނެއްގައި ބަންދުކުރުން ނުވަތަ އޭނާ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އައިސްގޮސް ނުހެދޭގޮތް
ހެދުން ،ނުވަތަ އޭނާގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ދަތުރުފަތުރުކޮށް ،ހިނގާބިނގާވެނޫޅެވޭގޮތް ހެދުން
☐  5.16އިސްވެދިޔަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކަމެއް ކުރަން އުޅުން ނުވަތަ ހިންގަން އުޅުން ނުވަތަ އެފަދަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގަފާނެކަމުގެ ބިރު
މީހެއްގެ ހިތުގައި އުފެއްދުން
☐  5.17ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގަމުންދާ މަންޒަރު ކަނޑައެޅިގެން ގަސްދުގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ދެއްކުން ނުވަތަ އަޑުއިއްވުން ނުވަތަ އެފަދަ
ޢަމަލެއް ފެންނާނެ ނުވަތަ އަޑުއިވޭނެ ޙާލަތަކަށް ކުޑަކުއްޖަކު ގެންދިއުން ނުވަތަ ހުށަހެޅުން

.6

މިފޯމުގެ  5ވަނަ ނަންބަރުގައި ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ގެވެށިއަނިޔާގެ ޢަމަލުތަކުން އެހެން ފަރާތެއް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެދޭނަމަ ،އެ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު:
ނ
ތގެ ނަ ް
އދޭ ފަރާ ު
ރމަށް ެ
ތރިކު ު
ރައްކާ ެ

ރ
ޢުމު ު

ނ
ޅ ް
ގެވެށި ގު ު

ބ
ބ ު
ސ ަ
ތރި ކުރުމަށް އެދޭ ަ
ރައްކާ ެ

.1
.2
.3
.4
(އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ).

ޑރެސްregistration@familycourt.gov.mv :
ބރު ،3325502 :އީމެއިލް އެ ް
ގ ،ފޯން ނަން ަ
ފެމިލީ ކޯޓު ،އޯކިޑް މަ ު
ބސައިޓްwww.familycourt.gov.mv :
ވެ ް
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 .7މިފޯމުގެ  5ވަނަ ނަންބަރުގައި ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ގެވެށިއަނިޔާގެ ޢަމަލު ނުވަތަ ހާދިސާ ހިނގާފައިވާގޮތުގެ ތަފްޞީލް:

ބޔާން ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ގެވެފި އަދިޔާ ހިދްގި ގޮތާއި ގެވެފި އަދިޔާ ހިދްގުމުގައި ދުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ދުވަތަ އެދޫދްވެސް
ތ ސާފުކޮށް ަ
(މިބައި ފުރިހަމަކުރާއިރު ،ޙާދިސާ ހިނގިގޮ ް
ގެއްލުމެއް ލިބިދާދެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ހަތިޔާރެއް ބޭދުދްކުރިދަމަ އެކަދް ބަޔާދްކުރަދްވާދެއެވެ .މީގެ އިތުރުދް ލިބިފައިވާ ގެއްލުދްތައް ސާފުކޮފް ބަޔާދްކޮފްދިދުމާއެކު ލިބިފައިވާ

ގެއްލުދްތަކަފް ޞިއްޙީ އެއްވެސް އިދާރާއަކުދް ފަރުވާ ހޯދާފައިވާދަމަ އެކަމެއްވެސް ބަޔާދްކުރަދްވާދެއެވެ).

(އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ).

.8

އަމުރުގެ ބާވަތް ( :ބޭނުންވާ ކަމާގުޅޭ ގޮޅީގައި މި  ފާހަގަ ޖަހާށެވެ)

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތުން ނެރެދިނުމަށް އެދޭ އަމުރު:
☐ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު
☐ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރު
☐ ތަފްރީޤް ނުވަތަ ފަސްޚު ކުރުމުގެ އަމުރު

 .9މައްސަލަ ގިންތިކުރުން:
(މިބައި ފުރިހަމަކުރާއިރުކ ހުފަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުދްތަކުގެ އަލީގައި ކޯޓުދް މައްސަލަ އަވަސްކުރަދްޖެހޭ ސަބަބު ބަޔާދްކުރަދްވާދެއެވެ .އަދި ކޯޓުގައި ކަދޑައެޅިފައިވާ ޢާދްމު އިޖުރާއާތުގެ ތެރެއިދް
މައްސަލަ ކުރިއަފްގެދްދާދަމަ މައްސަލަ ލަސްވެގެދްދިއުމުގެ ސަބަބުދް އަމުރަފް އެދިފައިވާ ފަރާތަފް ލިބިދާދެ ގެއްލުދްތައްވެސް ތަފްޞީލުކޮފް ބަޔާދްކުރަދްވާދެއެވެ).

(އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ).

ޑރެސްregistration@familycourt.gov.mv :
ބރު ،3325502 :އީމެއިލް އެ ް
ގ ،ފޯން ނަން ަ
ފެމިލީ ކޯޓު ،އޯކިޑް މަ ު
ބސައިޓްwww.familycourt.gov.mv :
ވެ ް
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 .10މީގެ ކުރީގައި ކޯޓުގައި ނެރެދިނުމަށް އެދިފައިވާ ނުވަތަ ނެރެފައިވާ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު
 10.1މީގެ ކުރީގައި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދިފައިވާނެތޯ؟

(ބޭނުންވާ ކަމާގުޅޭ ގޮޅީގައި މި  ފާހަގަ ޖަހާށެވެ)

 10.3ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތުގެ މައްޗަށް މީގެ
ކުރީގައި އަމުރެއް އައިސްފައިވޭތޯ؟

☐ އާއެކެވެ

☐ އާއެކެވެ

☐ ނޫނެކެވެ

☐ ނޫނެކެވެ

 10.2އާއެކޭނަމަ ،ނެރެދިނުމަށް އެދިފައިވަނީ ކޮންކަހަލަ އަމުރެއްތޯ؟

 10.4އާއެކޭނަމަ ،އައިސްފައިވަނީ ކޮންކަހަލަ އަމުރެއްތޯ؟

 .11ރިޕޯޓް ކުރުން:
ލސާ:
އގެ ކުރު ޚު ާ
އސަލަ ި
އވާނަމަ ،އެމަ ް
ކށް ރިޕޯޓް ކޮށްފަ ި
ދރާއަ ަ
ވސް އި ާ
އއް ެ
ޔގެ ޢަމަލު ެ
ނކޮށްފައިވާ ގެވެށި އަނި ާ
ގއި ބަޔާ ް
ބރު ަ
ނން ަ
މި ފޯމުގެ  5ވަނަ ަ

ރިޕޯޓް ކުރި އިދާރާގެ ނަން

އިދާރާގެ ނިންމުން  /އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު  /ދީފައިވާ ޖަވާބު

ރިޕޯޓް ކުރި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަދް އޮތޯރިޓީ

 .12ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި:

ޓކޮށް އަދި
ނވާނީ ލިސް ް
އވާ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި ހުށަހަޅަ ް
ފ ި
ގއި ހިމެނި ަ
(މިބައި ަ

ގއެވެ).
ހ ަ
ބޔާންކުރުމަށްފަ ު
ތއް ަ
ތއް ަ
ނވާ ނުކުތާ ނުވަތަ ކަން ަ
ރމަށް ބޭނު ް
ބތުކު ު
ޝރީޢަތަށް ސާ ި
ަ
އެތަކެތީން

(އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ).

 .13ހެކިން:
 13.1ހެކިންގެ ގޮތުގައި ޙާޟިރުކުރަން އެދޭ ފަރާތްތައް:
ނ
ފުރިހަމަނަ ް

އައިޑީކާޑު ނަންބަރު

ދާއިމީ އެޑްރެސް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

ރ
ފޯނު ނަންބަ ު

ޑރެސްregistration@familycourt.gov.mv :
ބރު ،3325502 :އީމެއިލް އެ ް
ގ ،ފޯން ނަން ަ
ފެމިލީ ކޯޓު ،އޯކިޑް މަ ު
ބސައިޓްwww.familycourt.gov.mv :
ވެ ް
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 13.2ހެކިންގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނުކުތާ ނުވަތަ ކަންތައްތައް:

(އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ).

 .14މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ މުއައްސަސާއަކުންނަމަ:
14.1

މުއައްސަސާގެ ނަން:

14.2

އެޑްރެސް:

14.3

ނ ފޮނުވާމީހެއްގެ ނަން:
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް އެފަރާތު ް

14.4

ސޮއި:

14.5

އެމީހާގެ ޙައިޘިއްޔަތު:

ފޯން ނަންބަރު:
ސިއްކަ  /ތައްގަނޑު

މިފޯމު ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ،ތެދު މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.
ތާރީޚް :
ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ނަން:
ސޮއި:

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިކަން ޔަޤީންކުރެއްވުމަށް މި  ފާހަގަ ޖަހާށެވެ!
☐ އަމުރަށްއެދި ހުށަހަޅަނީ ފަރުދަކުނަމަ އެފަރާތުގެ އައި.ޑީ .ކާޑުގެ ކޮޕީ

☐ މައްސަލަ ހުފަހަޅަދީ ޤާދޫދީ ޝައްސެއްދަމަ ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓްރޭޝަދްގެ ކޮޕީ

☐ ދަޢުވާގައި ކުދިން ހިމެނޭނަމަ ،ކުދިންގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓުގެ ކޮޕީ

☐ މައްސަލަ ހުފަހަޅަދީ ޤާދޫދީ ޝަހްސެއްދަމަ މައްސަލަ ހުފަހެޅުމަފާއި އެފަރާތެއް

ކގެ
☐ މި މައްސަލައާއިގުޅޭ ކަމެއް އެހެން އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ،އެލިޔުންތަ ު

ކޯޓުގައި

ކޮޕީ

ރިޒޮލިއުޝަދް

ގނެ
ވށި ގުޅުން އޮތްކަން އެނ ޭ
ދވާ ފަރާތުގެ ގެ ެ
☐ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތާއި އަމުރު ރައް ު

☐ ދަޢުވާ ފޯމާއި ފޯމާއެކު ހުފަހަޅާ އެދްމެހާ ލިޔެކިޔުދްތަކުގެ  3ސެޓު ކޮޕީ (ދަޢުވާކުރާ

ތަމްސީލްކުރުމަފް

ދަޢުވާލިބޭ

ފަރާތްތައް

ކަދޑައަޅާފަރާތެއް

އިތުރުވާދަމަ

ޢައްޔަދްކޮފް

އިތުރުވާ

ކޮދްމެ

ފާސްކޮފްފައިވާ

ފަރާތަކަފް

ލިޔުން

އަދި

☐ ލިބިފައިވާ ގެއްލުމަށް ޞިއްޙީ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ފަރުވާ ހޯދާފައިވާނަމަ އެކަން

ހުފަހަޅާދްވާދެއެވެ).

އެނގޭނެ ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުން

☐ ފޯމް ފީގެ ގޮތުގައި 25.00ރ (ފަންސަވީސް ރުފިޔާ)

☐ އަމުރަށް އެދެނީ ތިންވަނަ ފަރާތެއްނަމަ ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާގެ

☐ ވަކީލަކު ނުވަތަ ބަދަލުގައި މީހަކު ހަމަޖައްސަން އެދޭނަމަ ،އެކަމަށް އެދޭ ފޯމު

ބޯޑް

ކޮޕީއެއް

އވާ އިޤްރާރު (ކުޑަކުއްޖެއް ނުވަތަ ނުކުޅެދޭ
ރށްއެދި ހުށަހެޅުމަށް ވެފަ ި
ފަރާތުން ޢަމު ަ
މީހެއްގެ

ފަރާތުން

އަމުރަކަށްއެދި

ހުށަހަޅާނަމަ،

މިފަދަ

އިޤްރާރެއް

ހުށަހަޅާކަށް

ނުޖެހޭނެއެވެ).
ނ އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހިފައިގެން ނެވެ.
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ މީހާ ނޫން އެހެން މީހަކު މި މައްސަލައިގެ ފޯމު ކޯޓަށް ހިފައިގެން އަންނަ ނަމަ އަންނަންވާނީ އައިޑީކާޑު ނުވަތަ އެމީހަކީ ކާކުކަ ް

ޑރެސްregistration@familycourt.gov.mv :
ބރު ،3325502 :އީމެއިލް އެ ް
ގ ،ފޯން ނަން ަ
ފެމިލީ ކޯޓު ،އޯކިޑް މަ ު
ބސައިޓްwww.familycourt.gov.mv :
ވެ ް
ޞަފްޙާ 8 | 6

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:


މ
ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނީ އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ފޯމަކުން ނުވަތަ އެ ފޯމެއްގެ ފޯމެޓަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާނަމައެވެ .އަދި ފޯމުގައި ފުރިހަ ަ
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.



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



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
އިޚްތިޔާރު 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 ކަ ނޑައަޅަފައިވާ "ބަދަލު ހަމަޖައްސަން އެދޭ ފޯމު" ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ޝަރީއަތުގެ މަޖްލިސް އަޑުއެހުން:


ލސް
ށފަހު ޝަރީޢަތުގެ މަޖި ީ
ޢާއިލީ މައްސަލަތައް އަޑުއެހުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަކީ ޚަޞްމުންނާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައިވަނީނަމަ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަ ް
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
ށ
މައްސަލައިގެ ބައިވެރިވެ ،މައްސަލައާގުޅިގެން ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ދެއްކުމާއި މައްސަލައާގުޅިގެން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމާއި ރެކޯޑްތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެފަރާތަކަ ް
ލިބިގެންވެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ  3325502އަށެވެ.
މި ކަރުދާހާއެކު ދެވިފައިވާ ފޯމު ފެމިލީ ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް  www.familycourt.gov.mvއިންވެސް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

ޑރެސްregistration@familycourt.gov.mv :
ބރު ،3325502 :އީމެއިލް އެ ް
ގ ،ފޯން ނަން ަ
ފެމިލީ ކޯޓު ،އޯކިޑް މަ ު
ބސައިޓްwww.familycourt.gov.mv :
ވެ ް
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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):
އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

ވަޓްސްއަޕް  /ވައިބަރ ނަންބަރު:
އީމެއިލް އެޑްރެސް:
މައްސަލައިގެ ބާވަތް:
ޓެލެކޮންފަރެންސްކޮށް ޝަރީޢަތް ކުރިއަށްގެންދަން:

ބޭނުން☐ :

ބޭނުމެއްނޫން☐ :

ދލުކުރަން:
އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބަޔާން ބަ ަ

ބޭނުން☐ :

ބޭނުމެއްނޫން☐ :

އ
އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުމުގައި އަދި ޓެލެކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީއަތުގެ މަޖްލިސް ބޭއްވުމަށް ކޯޓުން ދޭ އިރުޝާދުތަކާ ި
މ
ށއި ،ޢާއް ު
ދނުމަ ާ
ޢލޫމާތު ި
ހގައި ،ތެދު މަ ު
ށހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި އަދި ޝަރީއަތުގެ މަޖްލީ ު
ޝރީޢަތަށް ހު ަ
ަ
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި،
އަދަބުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށާއި ،އެހެން ފަރާތެއްގެ ކިބައިން ވެސް އެފަދަ ކަމަކަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމަށާއި ،ކުރިމަތިވެފައިވާ
މ
ރމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާން އަންގައިފިނަ ަ
އންގާ އެއްގުންތައް ފުރިހަމަ ކު ު
ޚާއްޞަ ޙާލަތު ފިލައިދިއުމުން ،މިޝަރީޢަތާ ގުޅިގެން ކޯޓުން ަ
ގ
ކރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށާއި ،މި ޝަރީޢަތާއި ގުޅޭ އެނޫން ވެސް ކަންކަމުގައި ކޯޓުން އަން ާ
ކޯޓަށް ހާޟިރުވުމަށާއި ،ސޮއި ު
ކމުގައި އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.
ށ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭންހުރި ަ
ޓ ް
ގޮތެއްގެ މަތިން ޢަމަލުކޮށް ކޯ ަ
ސޮއި:
ނަން:
ތާރީޚް:
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން:
(އިނގިލީގެ ނިޝާން ސާފުކޮށް ފެންނަންވާނެއެވެ)
އިރުޝާދު:
މނޭ ގޮތަށެވެ.
ހ ެ
ސގަނޑުތައް ނު ި
ބން ،ހު ް
ފޙާ ތަރުތީ ު
ކން ކޮށްފައި  PDFފޯމެޓްގައި ،ޞަ ް
ޓގޮތަށް ސް ޭ
ކއުމަން ް
ނންވާނީ ،އެއް ޑޮ ި
ތއް ހުން ަ
ފއިވާ ލިޔުން ަ
މއިލް ކުރެވި ަ
އީ ެ
އވެ.
ވނެ ެ
ތކަކަށް ވާން ާ
އވާ ލިޔުން ަ
ތށް ސާފުކޮށް ސްކޭންކޮށްފަ ި
ގގޮ ަ
އަދި އެ ލިޔުންތަކަކީ ކިޔަން އެނ ޭ

ޑރެސްregistration@familycourt.gov.mv :
ބރު ،3325502 :އީމެއިލް އެ ް
ގ ،ފޯން ނަން ަ
ފެމިލީ ކޯޓު ،އޯކިޑް މަ ު
ބސައިޓްwww.familycourt.gov.mv :
ވެ ް
ޞަފްޙާ 8 | 8

