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ފމިލީ ކޯޓަށް 

އި، އެހެން 

އެ ށވާނަމަ، 

 ދިރި އުޅޭ 

އޅޭ ރަށަުކން 

އަިދ . ނެއެވެ

 ނނަ ރަށަކަށް 

އެ ކޯޓަަކްށ 

ަރން ޖެހޭނީ، 

އި ދަޢުވާކުާރ 

 ސަފް

Supreme Cour

   
:ނަންބަރު

  ގެ އުޞޫލު

 މައްސަލައެއް ފެ

 މާލެ ފިޔަވައ

ރަށެއްގައި ކަމަށް

ރަށެއްގައިހެން 

ފަރާތް ދިރިުއ ބޭ

ށް ޖަމާކުރަންވާނެ

 އެ ކޯޓެއް ހުން

ފއިވާ ރޭޓުން އެ

ކޯޓަށް ޖަމާކުަރ 

މާ ބެހޭ ކޯޓުަގއި

 ދިވެހިރާއްޖެ | 
rt of the Maldi

  

ލކުރާނެ ގޮތުގެ

ކަމަށްވާނަމަ އެ 

 ދިިރ އުޅެނީ

އުޅެނީ އެއްރަދިިރ

ށ ފިޔަވައި އެހެ

ލިބޭޅނަމަ، ަދޢުވާ

ފެމިލީ ކޯޓަށްޓން 

ޓ ކޯޓަކަށްނަމަ،

ނޑައެޅިފަދު  ކަ

ކަމާ ބެހޭ ކުރާ 

  .އވެ

ތުގެ މަތިން ކަމާ

މާލެ | އޯކިޑްމަގުު
ives | Theemu

   

މުގައި ޢަމަލު

މާލޭގައި ކައެޅނީ 

ވ ލިބޭ މީހާ

ވާ ލިބޭ މީހާ ދ

  .ދާނެއެވެ

ހ ދިރިއުޅޭ ރަްށ

މއްސަލަ ހުށަަހޅާ

ޑައެޅިފައިވާ ރޭޓު

ޓްރޭޓްއގެ މެޖިސް

ށ ހިނގާ ޚަރަދު

 ފައިސާ ދަޢުވާ

ބޭނުންނަމައެމީހާ 

ގައިވާ ގޮތު)ށ( 
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ހެޅުމުށަކަށް ހު

ބޭ މީހާ ދިރި އު

މީހާއާއި ދަޢުވާ

ރ މީހާާއއި ދަޢުވާ

ާ ސަލައެއް ހުށަހެޅި

 ދަޢުވާކުރާ މީހާ

ފެމިލީ ކޯޓަށް މަ

ނޑަގާ ޚަރަުދ  ކަ

އި އެހެން ރަށެްއ

ށއްގައި ހުރުމަށް

 ގޮތަށް ޚަރަދުގެ

ކުރާ މީދަޢުވާ ނ 

މި މާއްދާގެސް 

ސުޕްރީމްވހިރާއްޖޭގެ
agu | Male’| R

  

ލތައް ކޯޓުތަކަ

ހާާއއި ދަޢުވާ ލިބޭ

 ދަޢުވާކުާރ މ

ދަޢުވާކާުރއަދި  

ކޯޓަށް އެ މައްސަ

 ލިބޭ މީހާއަކީ 

ވާކުރާފަާރތުން ފެ

 ހުރުމަށް ހިނގާ

ނީ މާލެ ފިޔަވައި

ް އމަށާއި، އެރަށެ
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އިލީ މައްސަލަ
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އަދި. ދާނެއެވެ
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ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުްނ ބެލުމާ ކުއްޖާ  ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހާ ނުވަތަޙަޟާނަތުގެ  .3

އެ ކުއްޖާގެންގޮސްފައިވާތީ ހުށަހަޅާ ދަޢުވާއެއްނަމަ، ފެމިލީ ކޯޓަށް ނުވަތަ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތްހުރި ރަށެއްގެ ކޯޓަށް 

 .ނެއެވެމައްސަލަ ހުށަހެޅިދާ

އެންެމ ކުދީންނަށް އެ މައްސަލައެއްގައި ހިމެޭނ ކުއްޖަކަށް ނުވަތަ ، ޙަޟާނަތުގެ މައްސަލައެއްނަމަ .4

 .މަޞްލަޙަތު ބޮޑު ކޯޓަކަށް އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
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