
 

  

  ޤަާވޢިދުުކރުމާބެޭހ ތައް ތަންފީޛުޙުުކމް ފެމިލީ ކޯޓުން ުކރާ

ސަރިކއުލަރ ަގިއ  SC/2015/03މިއީ، ިދވެހިާރއްޭޖެގ ސުޕްރީްމ ކޯޓުެގ ނަްނބަުރ  )ހ( .1 ތަޢާރަފާއި ނަން 
ނަޑއަޅާަފިއވާ ޮގުތެގމަތިން، ިމ ކޯޓުން ކުާރ ުޙކުމްަތއް ަތންީފޛުކުރުމަށްޓަަކިއ، އިުތުރ  ކަ
ދަޢުާވެއްއ ހުަށހެޅުަމާކނުލައި ޯކޓުގެ ިއސްެނގުުމެގ މަތިްނ ުޙކުްމ ތަންީފުޛކުރުމަްށ 

 ޤާިއމްކޮށްަފިއާވ ިޑވިޜަނުްނ ޢަަމލުކުރާނެޮގތް ބަޔާންކުރާ ަޤވާޢިެދެވ. 

)ިދވެހިާރްއޖޭެގ ކޯޓުތަުކެގ ާޤނޫނު(  2010/22މިޤަވާޢިދު ަހދާަފިއވަީނ ޤާޫނނު ަނންބަުރ  )ށ(  
 ަވނަ ާމއްާދެގ )ހ( ެގ ދަށުްނ ފެމިލީ ކޯަޓށް ލިިބގެްނާވ ބާރުގެ ދަުށންެނވެ. 96ެގ 

 މިޤަވާޢިދަްށ ކިޔާނީ "ފެމިލީ ކޯުޓންކުާރ ުޙކުްމަތއް ތަންފީުޛކުރުާމެބހޭ ަޤވާޢިދު" ެއވެ.  )ނ(  

 

މި ަޤވާޢިުދެގ މަްޤޞަަދކީ، ިމޯކޓުން ކުާރ ުޙކުމްަތްއ ކޯޓުެގ ިއސްެނގުުމެގ މަތިްނ ތަންފީުޛޮކށް  .2 މަޤްޞަދު 
ޙަްއުޤ ލިބެްނާވ ފަރާްތަތކަްށ ެއޙަްއުޤ ހޯަދއިދިނުަމާށިއ ާޢއިލީ މަސްލަޙަުތ ޙިމާޔަްތކުރުމަްށ ަވިކ 

 އިްނތިޒާމެްއގެަމތިްނ މަަސއްަކްތ ކުރުެމވެ. 

 

ތަންފީޛުކުރެވޭ 
 ޙުކުމްތައް 

 

3. 

 

ަވަނ  15ެފބްރުއަީރ  2015ފެމިލީ ކޯޓުން އިްސަނަގިއގެްނ ތަންފީުޛ ކުެރވޭ ުޙކުމްަތަކީކ 
ދުވަުހެގ ފަހުްނ ިމކޯޓުން ކުރާ ޙުކުްމަތެކވެ. މި ތާރީުޚެގ ކުިރްނ މިކޯޓުން ޮކށްަފިއވާ ުޙކުމްަތއް 
 ތަންފީުޛ ކުެރވޭީނ ުޙކުްމ ަތންފީުޛ ކުރުމަްށ އެިދ މަްސލަޙަތުހިމެޭނ ފަރާަތކުްނ ަވކި 

 މަްއސަލަެއްއގެ ޮގުތަގއި ކޯޓަްށ ުހށަހެޅުުމންެނވެ. 

   

ކޯޓުގެ އިސްނެގުމުގެ 
ޙުކުމް މަތިން 

ތަންފީޛުކުރުން  
އިސްތިސްނާވާ 
 މައްސަލަތައް 

   ޙުކުްމ ތަންފީުޛކުުރން ޯކުޓގެ ިއސްެނގުުމެގ މަިތްނ މި ަޤވާޢިުދެގ ަދށުން  )ހ( .4
 ިއސްިތސްނާކުެރވޭ ަމްއސަލަތަަކީކ؛

)ސަރުކާރަްށ ުނވަަތ ސަުރކާރާބެޭހ ފަާރތަަކށް ދަަރީނެގ  76/27ޤާނޫުނ ނަްނބަރު  .1  
ގޮުތންާނިއ އެހެިނހެްނ ގޮްތޮގުތން ަދްއަކންޖެޭހ ަފިއާސ އަތުލުމާބެޭހ ޤާޫނނު( 

 ދަށުްނ ަދއުލަތަށް ލިބެންޖެޭހ ަފިއސާ ެގ ަމްއސަލަތަްއ 

c       

 Family Court  ކޯޓު ފެމިލީ

 ,’Male މާލެ،

 Maldives ދިވެހިރާއްޖެ
   

 



ނަޑއަޅާަފިއާވ  .2   އެުޙކުެމްއ ަތންފީުޛކުރުމަްށ ޤާނޫަނކުްނ ަވިކ ގޮަތކަްށ ކަ
 މަްއސަލަތަްއ 

 ަމްއސަލަތައް  ނުދޭ ޙުކުާމ ެއްއގޮަތްށ ުކއްާޖައށް ޒިާޔރަތް ކުރުުމެގ ަޙއްުޤ  .3  

 ަމއްސަލަަތއް  ދޭ ޙުކުާމ ެއްއގޮަތްށ ެއހެންިނހެްނ ަޚރަދު ނު .4  

 ްއސަލަތައް މުެގ މަ ތަްނފީުޛކުރުަވގުީތ އަމުުރ  .5   

ަމްއސަލަތަްއ ބެލޭީނ މަޞްލަޙަުތ ހިމެނޭ ފަރާަތކުްނ ަވިކ  ވާ މި ާމއްާދެގ )ހ( ަގއި  )ށ(  
މަްއސަލަެއއް ގޮުތަގިއ ކޯޓަްށ ހުށަަހޅުމުްނެނވެ. އަިދ މިަފދަ ަމއްސަލަަތއް ބަލާނީ 

 މިޤަވާޢިދިާއ ެއްއގޮްތާވޮގުތެގ މަިތން ުޙކުމް ތަންފީުޛކުރުާމބެޭހ ޑިިވޜަނުންެނވެ.
 

އޮްތނަަމވެްސ، ަވުގީތ އަމުރު ަތންފީުޛކުރުމާ ުގޭޅގޮުތން މި ާމއްާދެގ )ށ( ގަިއ ެއެހްނ  )ނ(  
  ންެނވެ.ކު ެސްކޝަނަ ަމއްސަލަެއްއ ބަލަމުންދާެއ ައޅަންޖެޭހ ފިަޔވަުޅަތްއ އަޅާީނ 

ޙުކުމް ތަންފީޛު 
ކުރުމާބެހޭ 
ޑިވިޜަނަށް 

 މައްސަލަ ފޮނުވުން 

ޝަރީޢަތުްނ މަްއސަލަިއެގ ުޙކުްމ ކުރުމަށްފަުހ ލަްސކުރުމެއްެނތި އެަމްއސަލަިއެގ  )ހ( .5
ޝަރީޢަްތ ނިމުުނ ގޮުތެގ ޚުލާޞާ ިރޕޯޓު ރަިޖްސޓްރޭޝަން ެސްކޝަނަްށ 

 ފޮުނވަްނވާެނެއވެ.  

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ެސކްަޝނަްށ ޝަރީޢަތް ނިުމނު ޮގުތގެ ޚުލާާޞ ރިޕޯޓު ލިބުާމެއކު،  )ށ( 
ކޯޓުްނ އިްސަނަގިއގެްނ ުޙކުްމ ތަންފީުޛކުރަްނ ެޖހޭކަަމްށ ެފްނަނ ަމއްސަލަަތްއ ކޯޓުެގ 

ނޑައަަޅިއ ިގނެަވެގން  ެއކަަމްށ )ތިެނއް( ުދވަުހެގ ތެރޭަގިއ  3ރަޖިސްޓްރާރ ކަ
ނަޑއެޅިަފިއވާ ަމ ކުރުމަށްފަުހ ުޙކުމް ތަންފީޛު ުކރުމާބެހޭ ިޑވިޜަނަްށ ެއ ފޯުމ ފުރިހަ ކަ

މަްއސަލަތަްއ ފޮުނވަްނާވެނެއވެ. އަދި އެަމްއސަލަތަަކށް ަވިކ ނަްނބަރެްއދީ ާޚއްަޞ 
 ދަފްތަރެްއ ާޤއިްމކޮްށ  ބަލަހައްޓަންާވެނެއވެ.

 

ޙުކުމް 
މުގެ ތަންފީޛުކުރު 

ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ 
 އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައް 

ޙުކުްމ ަތންފީުޛކުރުމާބެޭހ ިޑިވޜަނަށް ަމްއސަލަ ލިބުމާެއުކ ޤާޟީގެ ލަާފގެމަތިްނ   )ހ( .6
ުޙކުްމ ަތންީފޛުކުެރވިަފިއވޭޯތ ޙުކުްމ  އިދާީރގޮތުްނ ައޅަންެޖޭހ ފިޔަަވުޅތަްއ ައަޅިއ އެ 

 ތަންފީުޛކުރުމާބެޭހ ިޑވިޜަނުްނ ަކށަވަުރކުރަްނާވނެެއެވ.

ޮގތަްށ ުޙކުްމ ތަްނފީުޛ ކުެރވިަފއިާވަކްނ ުޙކުްމ މި ާމއްާދެގ )ހ( ަގިއ ުބނެަފިއާވ  )ށ( 
 4ަވނަ ާމއްާދާއިއ  3ުނާވަނމަ ިމ ަޤވާޢިުދެގ  ތަންފީުޛކުރުމާބެޭހ ިޑވިޜަަންށ ަކށަވަރު 

ވަަނ މާްއާދއަށް ރިޢާޔަްތޮކށް ަމްއސަލަެއްއެގގޮުތަގއި ބެލުމަށް ުޙކުމް ތަންފީުޛކުރުމާެބޭހ 
ނޑައަޅައިިފނަަމ ެއ މަްއސަލަ އަްށ ަވިކ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަެރއްދިނުަމށްޓަކަިއ ޑިވިޜަނުްނ ކަ



ފޯމުގައި ިޑވިޜަުންނ ަވނަ ާމއްާދެގ )ށ( ަގިއ ބަޔާްނކޮްށފަިއާވ  5މިޤަވާޢިދެުގ 
ފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ ަބއިަތްއ ުފރިހަމަކުރުމަށްފަުހ ލަްސކުރުމެްއނެތި ރަިޖސްޓްރޭޝަްނ 

 ެސކްޝަނަްށ ޮފުނވަްނވާެނެއވެ.

 )ނ(   

 

ަނށް ލިޭބ ރަިޖސްޓްރޭޝަން ެސކްޝަ މި މާްއާދގެ )ށ( ގަިއ ާވޮގތުެގ މަިތން 
 ފޯމުަވަނ ާމއްާދެގ )ށ( ަގިއ ބަޔާންޮކށްަފިއާވ  5މިަޤވާިޢުދެގ މަްއސަލަތަްއ 

ަމއްސަަލިއެގ  ސްޤާީޟއަްށ ޮފނުުވމުން އި އެަމއްސަލަެއްއ ިހްނގުމަްށ  ފުރިހަމަކުރުމަށްަފހު 
ޙުކުްމ ތަންފީުޛކުރުމަށްަޓަކިއ ުދވަުހން ުދވަހަްށ ުޙކުމް ަތންީފޛުކުރުމާެބޭހ ޑިވިޜަަންށ 

ލަ ާޙވާލުުކރާ ފޯުމަގިއ ފޮުނވަްނވާެނެއވެ. އަިދ ިޑވިޜަުނން އެަމްއސަލަާއ ަޙވާުލެވ މަްއސަ
 ޮސއިކުަރްނވާެނެއވެ.

 3 ގިަނެވެގން  ުދވަުހންެފށިެގން  ލިބޭ  ަމއްސަލަ  ިޑވިަޜނަށް  ތަްނފީުޛކުރުމާބެހޭ  ޙުކުމް  (ރ)  
 .ައޅަްނާވެނެއވެ ފިަޔަވޅު  ައޅަންޖެހޭ  ކުރުމަށްޓަަކއި  ތަންީފޛު ުދވަުހެގތެރޭަގއި ( ތިެނއް)

 

ޙުކުމް 
ތަންފީޛުކުރުމުގެ 

ގޮތުން އަޅާ 
 ފިޔަވަޅުތައް 

 

7. 

 

 )ހ(

 

ޝަރީޢަތުްނ ކޮށްަފިއާވ ުޙުކމާ ެއްއގޮތަްށ ޢަމަލުޮކށްަފިއ ުނާވނަމަ، ުޙކުމަްށ 
ނުކިޔަމަންތެިރީވ ކަުމަގިއ ބަލާ ތިރީަގިއ ިމާވ ގޮުތގެމަިތން އަަމލުކުރުމުެގ ބާރު ކޯޓަްށ 

 ލިބިގެްނެވެއވެ. 

( ެގ ވަވަނ ާމއްާދެގ ) 13"ކޯޓުގެ ޙުރުމަްތ ަރްއކާތެިރކުުރމާބެޭހ ޤަާވޢިދު"ެގ  .1  
ދަށުން، ކޯޓުްނ ކުާރ ޙުކުަމަކްށ ުނވަަތ އަމުަރކަްށ ުނކިޔަމަންތެރިެވ ކޯުޓެގ 
ނޑައަޅާީނ  ނޑައިފިނަަމ އެފަަދ ޢަމަލެްއކުރި ފަރާަތަކށް އަދުަބ ކަ ޙުރުމަތް ކަ

ނޑައަާޅަފިއާވ ައދަުބ ުނަވަތ  )ދިަހ ާހސް(  -/10,000ޤާނޫަނކުން ެއުކަށްށ ކަ
 ޖޫރިމަާނކުރުެމވެ. ރުފިޔާއަްށވުެރ ބޮޑުނޫްނ ޢަދަަދުކން

 ައމުރުކުރުން  ކޯޓުން  ހިފެެހއްޓުމަށް ާޕސްޕޯޓު ނުެދޭވގޮތަށް  ބޭރަށް  ރާއްެޖއިން  .2  

 އަމުުރކުރުން  ފްރީޒުކުރުަމށް ެއަކުއންޓު ބޭްނކު  .3  

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރިވްސ ެމދުވެިރޮކށް ޙުކުްމ ތަންފީުޛކުރުމަްށ އަމުރުކުުރން  .4  

  )ށ(  

 

 ްނކަްނ އެެހްނ އޮްތަކމުަގއިވީނަަމެވސް ާމއްާދެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާްނޮކށްފަިއާވ ކަ މި 
ސާބިުތ ޚަރަުދ ަމއްސަލަަތުކަގއި ުޙކުާމެއްއގޮތަްށ ޢަމަލުކޮށްަފިއނުވާނަަމ 

  ނަ ާމއްާދަގިއާވ ގޮުތގެަމތިންެނވެ. ވަ  10ޢަމަލުކުރާނީ ިމ ަޤވާިޢުދގެ 



ަޙއްޤުލިބެންޖެޭހ ތަންީފޛުކުރުމުެގ ަމްއސަލަެއްއަގިއ  ކޯޓުެގ ިއސްެނގުުމެގ މަތިްނ ުޙކުމް )ނ(  
ެވއްޖެނަަމ ުނަވތަ ދީަފިއާވ އެޑްރެހުން ބަެބްއނެިތ ކޯަޓށް ޙާޟިރުނު މަްޤބޫލު ސަ  ފަރާތުން

އެަމއްަސލަ ބާޠިލުކުރެވޭެނެއވެ. ކޯޓަށް ޙާޟިުރވުުމެގ އަމުރު ރައްދުުނކުެރިވއްޖެނަަމ 
 ލުން ބެލޭނީ ުޙކުްމ ތަންފީުޛ ކުރުމަްށ އެދި މިފަދައިްނ ބާޠިލުކުރެޭވ ަމްއަސލައެްއ އަ

 މަސްލަޙަތުހިމެޭނ ފަރާަތުކން ަވިކ މައްސަލަެއްއެގ ޮގތުގަިއ ކޯޓަްށ ހުށަހެޅުުމންެނވެ.   

މި ަޤާވއިުދެގ ަދށުން ބަލާ ަމްއސަލަތަުކަގިއ ަޖވާބުދާީރ ވާންެޖހޭ ފަރާަތީކ ަދއުލަުތެގ  (ރ)  
އެަތެންއގެ ެއްނމެ އިްސވެރިޔާ ުނވަަތ ކޯޓަށް ޙާޟިުރެވ ަޖވާބުދާރީވާީނ އިދާާރެއއްނަމަ، 
ނޑަ ެއަތނެްއ ތަމްސީލުކުރުަމްށ އްނަަމ އަޅާމީެހެކވެ. ައދި ާޤނޫީނ ޝަުޚޞެ އެފަރާުތްނ ކަ

ނޑަައާޅ ަފރާެތކެެވ.   އެފަރާުތން ކަ

ޝަރީޢަުތެގ  މިޤަވާޢިދެުގ ދަށުްނ ަމއްސަލަެއްއ ބެލުމަށް ނިންަމިއ އެަމްއސަލަެއްއގެ  ( ބ)  
މަޖިލީހުގަިއ ެއީއ ޮކްނ ަމްއސަލަެއްއކަްނ ދަުޢާވ ރަްއުދާވ ފަާރތަްށ ޝަރީަޢތުްނ 

 ސާުފކޮށްދޭންާވެނެއެވ.

 

ޙުކުމާއެއްގޮތަށް 
ޢަމަލުނުކުރުމުގެ 

 ކުށާއި އަދަބު 

( ެގ ދަށުްނ، ކޯޓުން ވަވނަ ާމްއދާގެ ) 13"ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ަރްއކާތެިރކުރުާމބެޭހ ޤަވާޢިދު"ެގ  .8
ނޑައިިފނަަމ އެފަދަ  ކުާރ ުޙކުަމކަްށ ުނވަަތ އަމުަރކަްށ ނުކިޔަމަްނތެިރވެ ކޯުޓެގ ޙުރުމަްތ ކަ
ނޑައަޅާަފިއވާ އަަދުބ ނުަވަތ  ޢަމަލެއްކުރި ފަރާަތކަށް އަަދބު ަކނޑައަާޅނީ ާޤނޫނަކުްނ ެއުކށަްށ ކަ

 ޫޖރިމަނާކުރުެމވެ.  )ިދހަ ހާްސ( ރުފިާޔއަްށވުެރ ބޮޑުޫންނ ޢަދަަދކުން  -/10,000

ފައިސާ ހިމެނޭ 
ބާވަތުގެ 

މައްސަލައިގެ ޙުކުމް 
ތަންފީޛުކުރުމުގައި  

ފައިސާއާބެހޭ 
 ސެކްޝަނުގެ ދައުރު 

  

ނަޑެއޅިަފިއވާ  .9 ޙުކުާމެއްއޮގތަްށ ކޯޓަްށ ަދްއަކންޖެޭހ ަފއިާސ ދަްއކަުމްނގެްނދޭޯތ ބަލަިއ ކަ
ކޯޓުެގ ަފިއާސއާބެޭހ ެސކްަޝނުްނ ޮކންމެ  ،މުްއދަތުަގިއ ަފއިާސ ނުަދްއާކ ަފރާތްތަްއ ފާހަަގކޮށް

)ިދަހއެްއ( ެގ ކުރިްނ ުޙކުްމ ތަންފީުޛކުުރމާެބހޭ ޑިވިަޜނަްށ އެމަޢުލޫމާތު  10މަހެްއެގ 
 ފޯރުކޮށްޭދްނާވނެެއވެ.   

ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް 
ފައިސާ ނުދައްކާ 
 މައްސަލަތަކުގައި 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

 

 ައޅާނީ  ފިަޔވަުޅަތއް މަްއސަލަތަުކަގއި  ބަލާ ނުދަްއަކިއގެން  ަފިއސާ ެއްއގޮަތށް  ޙުކުާމއި  .10
 .  ތަރުީތބުންެނވެ ތިރީަގއިިމވާ 

 އަިމއްލަ  ުނވަތަ  އަާދކުރާމީެހްއނަމަ، ވަޒީފާެއއް  ަދުއލަތުގެ  މީާހައކީ  ދޭންޖެހޭ  ޚަރަދު )ހ( 
 ޚަރަދު  މުސާަރއިން  އެމީެހްއގެ  މީެހްއނަމަ، އުޅޭ  މަަސްއކަެތްއަގއި  ާދިއމީ  ފަރާތެްއަގއި 

ނޑަމުންެގންިދއުަމށް  ަފއިސާ  ުމސާަރއިން  އެމީެހްއގެ ޢަަދދަށް ުޙކުުމަގިއވާ  ުޙކުމްޮކްށ، ކަ
ނޑުމަށްފަހު   ުނވަތަ  ޮއފީހަށް  ައދާކުރާ ވަޒީފާ  އެމީހާ  ޖަާމކުރުމަށް އެަފިއސާ  ކޯޓަށް ކެ
  އަްނަގްނާވނެެއވެ. ތަނަށް  މަަސއްަކްތކުރާ



 އޮފީހަށް  އަާދކުރާ  ަވޒީފާ އެމީހާ މަތިން  ގޮުތގެ  ބަޔާްނެވގެްނވާ  ަގއި ( ހ) މާްއދާގެ  މި )ށ(  
ެއ އެްނގުާމ ެއްއގޮަތށް ކޯޓަްށ ފަިއާސ  އެްނގުމުން  ތަަނށް  ަމަސްއކަްތކުރާ  ނުަވތަ

  ތަނާމެދު  ަމަސއްަކްތކުރާ ުނވަތަ  އޮީފސް  އަާދކުރާ ަވޒީފާ އެމީހާ ޖަމާކުރަމުްނ ނުދާނަަމ 
 ިއ ަޤވާޢިުދގެ ދަށުން ފިޔަަވުޅ ެއޅޭެނެއވެ. ޤާނޫނާ 

 ަފއިސާ  ޚަރަުދގެ  ތު ސާބިޚަރަދު ޭދންޖެޭހ މީާހައީކ ވަޒީފާެއްއަގިއ އުޭޅ މީަހަކށް ނުވާނަަމ  )ނ(  
 އެްނގުާމއި  ަޢމަލުކުރުމަށް ެއްއޮގތަށް  ުޙކުާމއި  ފަހަރު  ފުރަތަމަ  ހުށަެހޅޭ  ނުދަްއަކިއގެން 

 1 ފަރާތް  ުނދެްއކި  ަފިއސާ ރިޢާޔަްތޮކށް ޙާލަތަށް މީާހގެ  ަދްއކަންޖެހޭ  ފަިއސާ  ެއކު
 ުޙކުމްކުރުުމގެ  ބަްނދުކުރުމަށް  ޭގަގއި  ުމްއދަތަކަށް  ިދުގޫނން  ަމސްުދވަަހްށވުރެ( ެއެކއް)

 .ލިބިެގްނވެެއވެ ކޯޓަށް  ބާރު

 ުޙކުާމއި  ެވސް ޢަމަލުކުރުުމން ޮގުތގެމަތިން  ބަޔާްނެވގެްނވާ  ަގއި ( ށ،ނ) ާމްއދާގެ  މި )ރ(  
 ެއްއގޮަތށް  ުޙކުާމއި  ުހށަހެިޅއްެޖނަމަ  ަމްއސަލަ ުނދަްއަކިއެގން ަފއިސާ  ެއްއގޮތަށް 

 ޭގަގއި  ުމްއދަތަަކށް ޫނން ިދގު  ަމސްުދވަަހްށވުރެ( ދޭއް ) 2 އެްނގުާމިއެއކު  ޢަމަލުކުރުމަށް
 .ލިިބގެްނެވެއވެ ކޯޓަށް ކުރުުމގެބާރު  ޙުކުމް  ޖަލަށްލުމަށް ުނވަތަ  އަުރވާލުން ބަންުދކުރުން،

 ުނވަތަ  ބަންުދކުެރވޭ  ނުަދްއކަިއެގން  ަފިއސާ  ގޮުތގެަމތިން  ބަޔާްނކުެރވިަފިއވާ  ާމްއދާަގއި  މި )ބ(  
 ުޙކުމް  ެއމަްއސަލަެއްއގައި  ޙާލަތުަތުކަގއި  ލެވޭ  ޖަލަށް  ުނަވތަ  އަުރވާލެވޭ 

 ެދވަނަ  މަސްުދަވސް،( ެއެކއް ) 1 ަފހަރު  ފުރަތަމަ  ުހަށހެޅޭނީ  އަލުން  ތަންފީުޛކޮށްިދނުމަށް 
 .ފަހުންެނވެ މަސްުދަވސް ( ދޭއް ) 2 ފަހަރަށް

 އެމީެހްއގެ  ުނދަްއކާނަަމ، ަފިއސާ  ޢަމަލުކުރުމުންެވސް  ބަޔާްނވެދިޔަޮގތަށް  މިމާއްދާަގއި  )ޅ(  
 އެމީެހްއގެ  ުނަވތަ  ިވްއާކލައި ިމްނވަރެއް  ފެނުނު  ކޯޓަށް  ތެެރއިން  ަތެކީތގެ  މިލްކުަގިއވާ 
 މިްނވަެރއް  ދަްއކަންޖެހޭ  އެހިނދަަކށް  ޚަރަަދށް  ާއމްދަނީން  ލިބޭ  މުދަލަުކން  މިލްކުަގިއވާ 

 .ލިިބގެްނެވެއވެ ކޯޓަށް ބާރު  ދިނުުމގެ ހޯދާ

 މާްއާދގެ  މި  ަމްއސަލަތަުކަގއި  ހުަށހެޅޭ  ުނދަްއަކިއގެން  ަފއިސާ  ޚަރަދަށް  ސާބިތު  )ކ(  
 ތިީރަގއި  އިތުރަށް  ފިަޔވަުޅަތުކގެ  ބަާޔންކުެރވިަފިއވާ  ަގއި ( ހ،ށ،ނ،ރ،ޅ)

 ެފންނަ  ކޯޓަށް ެއަވގުަތަކށް  އެފިޔަަވޅުަތުކން  ުނަވތަ  ފިަޔަވޅުަތއް  ބަޔާންކުެރވިަފިއވާ 
 .ލިބިގެްނެވެއވެ ޯކޓަށް ޔާރު އިޚްތި ެއޅުުމގެ  ފިޔަަވޅެއް 

 ނުެދޭވޮގތަށް  ބޭރަށް ރާއްެޖިއން ފަރާތް  ަދްއކަންޖެހޭ  ަފިއސާ ުހއްދަެނތި ކޯޓުގެ  .1   
 ައމުރުކުރުން  ކޯޓުން ހިެފެހއްޓުމަށް ޕާްސޕޯޓު

 ެއަކއުންޓްަތއް  ޗެްކކޮށް  ބަލާ  ެއަކއުންޓު  ބޭްނކު  ފަރާުތގެ  ަދްއކަންޖެހޭ  ފަިއސާ  .2   
 ފްރީޒުކުރުން 

 ޫދކޮްށަފއިވާނަމަ  ުކއްޔަށް  މުދަލެއް  ެއްއެވސް  ފަރާުތގެ  ަދްއކަންޖެހޭ  ފަިއސާ  .3   
 ެނގުން  ކޯޓަށް  ކުލި ލިބޭ  ީދގެން  ުކްއޔަށް އެުމދަލެއް ނުަވތަ އެުމދަލެއް



 ުނވަތަ  ުކއްޔަށްދީ  ފަާރތަަކށް  އެހެން  މުދަލެއް ފަރާުތގެ  ަދއްަކންޖެހޭ  ފަިއސާ  .4   
 ަރހުނުޮކށްަފިއވަނީ  ުނވަތަ  ަވިޞއްޔަތްޮކށް  ުނަވތަ ިވްއކާ  ުނަވތަ  ހިަބކޮށްދީ 
 ނިމުަމށްފަހު  ބަަލއި  ުނަވތަ  ބަލަމުންދަނިކޮށް  ކޯޓުން ަމްއސަލަ ޚަރަުދގެ  ސާބިތު 

 ލުކުރުން ބާޠި މުާޢމަލާތް އެ  ކަމަްށާވނަމަ

 ޝާއިުޢކުރުން  ޢާންުމކޮށް  މަޢުލޫމާތު ފަރާުތގެ  ނުަދްއކާ  ަފިއސާ ޚަރަދަށް  ސާބިތު  .5   

މި ަޤވާޢިުދގެ ަދށުން ަފިއސާ ުނދަްއަކިއެގން ބަންުދކޮްށފަިއާވ ީމހަކު ުނަވަތ  )އ(  
އަުރވާލެވިަފިއާވ ީމހަުކ ަދްއަކންޖެޭހ ަފިއާސ ަދްއަކއިފިނަަމ ލަސްުނޮކްށ އެމީހަުކ 

 ބަންދުްނ ޫދކޮށްލުމަްށ އަްނގަްނާވނެެއވެ. 

ޙުކުމް ތަންފީޛު 
ނުވާކަމަށްބުނެ 

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން 

ާވކަަމށް ބުެނ ަމއްސަލަިއެގ ިއްސެވ ތަންީފުޛކުރަްނޖެހޭ ަމއްސަަލެއއް ތަންފީުޛ ނުކޯޓުން  .11
ނަޑެއޅިަފިއވާ ަމުކ ޚަޞް ރަޖިސްޓްރޭޝަްނ ެސކްަޝނުްނ ެއ ފޯުމްނ ުހށަަހޅަިއިފނަމަ،  ެއކަމަްށ ކަ

 ފޯމު ތަްނފީީޛ ިޑވިޜަނަްށ ފޮުނަވންާވެނެއވެ. 

 މިޤަވާޢިދަށް 
ޢަމަލުކުރަން 

ފެށުމާއި 
 ބަދަލުގެނައުން 

ަޤވާޢިުދ ޢަމަލުކުަރން ަފށާނީ ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީްނެގ ޢާންމު މަޖިލީހުން މި  މިޤަވާޢިދަށް )ހ( .12
 ތާރީުޚްނ ފެިށގެްނެނވެ. ާޝއިުޢކުރާ  ިމ ަޤވާޢިދު  ފާްސކޮށް 

ެއްއވެްސ ބަދަލެްއ ގެެނޭވީނ ފެމިލީ ކޯުޓެގ ޤާީޟްނެގ ާޢންުމ މަޖިލީހުން  މިޤަވާޢިދަށް  )ށ( 
 ފާްސކޮްށގެްނެނވެ.
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