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 ޙާލަތުގައި  މު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  ޢާއް 

 ގޮތުގެ އުޞޫލު   ދާނެ ގެން   ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް 

 

ޕެންޑަމިކްއާ   19-މި އުޞޫލަކީ ދުނިޔޭަގއި ހަލުިވކަމާއެކު ފެތެރެމުންދާ ކޮވިޑް )ހ( .1 ތަޢާރަފް 
ޞިއްޙަތު ރަްއކާތެރިކުރުުމެގ    ޢާއްމު)  2012/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ުގޅިެގން  

ދަށުން   ޙާލަތު   ޢާއްމުޤާނޫނު(ެގ  ނުރައްކަލުެގ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތުެގ 
ވަނަ މާްއދާއާއި، ޤާނޫނު   156އިޢުލާންކޮށްފައިވާހިނދު، ޤާނޫނު އަސާސީެގ  

ެގ    2010/22ނަންބަރު   ޤާނޫނު(  ކޯޓުތަކުެގ  ވަނަ    96)ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
ދާެގ )ހ( އިން ފެމިލީ ކޯޓަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުެގދަށުން، ފެމިލީ ކޯޓުެގ  މާއް

ޮގތްތަްއ   އެންމެހާ ކަންކަން އިންތިޒާމްކޮށް އަމަލުކުރާނެ  ުގޅޭ  ޝަރީޢަތާއި 
 ކަނޑައެޅުމަށް އެކުލަވައިލާފަިއވާ އުޞޫލެކެވެ. 

 ތުަގއިޙާލަ  ނުރަްއކަލުެގ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތުެގ  ޢާއްމު "    ކިޔާނީ  އުޞޫލަށް  މި )ށ(  
 . އެވެ" އުޞޫލު ޮގތުެގ ެގންދާނެ ކުރިއަށް ޝަރީޢަތްތައް ކޯޓުެގ ފެމިލީ

ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި  
  ޙާލަތާ ނުރައްކަލުގެ  

ގުޅިގެން ކޯޓުން ކުރާ  
 މަސައްކަތްތައް 

  ކޯޓުން   ޙާލަތުަގއި ނުރަްއކަލުެގ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތުެގ  ޢާއްމު  އެކުލެވިފައިވަނީ  އުޞޫލު  މި .2
 .ކުރުމަށެވެ  މަސައްކަތްތައް ައންނަނިވި ުގޅިެގން މައްސަލަތަކާ ބަލާ

 ބަލައިަގތުން ހުށަހެޅުމާއި މައްސަލަ )ހ(
 ފޮނުވުން ސެކްޝަނަށް  އެންޓްރީކުރުމާއި މައްސަލަ )ށ(
 ޖެނެރޭޓްކުރުން އަމުރު )ނ(
 ހިންުގމާއި ޙުކުމްކުރުން ޝަރީޢަތް )ރ(
 ޙަވާލުކުރުން  ރިޕޯޓު )ބ(

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ތިރީގައި  ހުށަހަޅާނީ  މައްސަލަ  ކޯޓަށް )ހ( .3 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން 
- އީ  އަށް   registration@familycourt.gov.mv،ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު 

(  ބިލްޑިންގ   ޖަސްޓިސް)  ކޯޓުެގ  ފެމިލީ  ނުވަތަ  ކޮށްެގން  އިލްމެ
 .ލަިއެގންނެވެ ބޮކްސްއަށް ޑްރޮޕް ބަހަްއޓާފަިއވާ  ރިސެޕްޝަނުގައި
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  ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ފޯމާއެކު  ،ފޯމާއި  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ .1
 ލިޔެކިޔުންތައް 

 އިޤުރާރު   ަގއިވާ  01 ޖަދުވަލު އުޞޫލުެގ މި .2
  ދައްކާފައިާވކަމުގެ   ފީ  ފޯމު  ޮގތަށް  ބުނެފަިއވާ  ގައި(  ޅ)  މާއްދާެގ  މި .3

 ސްލިޕް

  މެއިލް -އީ   ،ފޮނުާވިއރު  ލިޔުންތައް  ފޯމާއި  މަްއސަލައިގެ   މެދުވެރިކޮށް  މެއިލް-އީ )ށ(  
  ޞަފްޙާ  ،ފޯެމޓްަގއި   PDF  ހުންނަންވާނީ  ކޮށްފައި  ސްކޭން  ލިޔުންތައް  ކުރެވޭ

  ލިޔެކިޔުންތަކަކީ   އެ  އަދި.  ނުހިމެނޭޮގތަށެވެ  ަގނޑުތައް   ހުސް  ،ތަރުތީބުން
 . ވާންވާނެއެވެ  ތަކަކަށް ލިޔުން  ވާސްކޭންކޮށްފައި   ސާފުކޮށް  އެނޭގޮގތަށް  ކިޔަން

  ކޯޓަށް  ައސްލު  ލިޔެކިޔުމެްއެގ  ުގޅިެގން  މައްސަލަައކާ   ހުށަހަޅާ  ކޯޓަށް )ނ(  
  އަސްލު   ލިޔުމެއްެގ  އެ  މަތިން  އަންާގޮގތެްއެގ  ކޯޓުން   ޙާލަތުގައި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ

 . ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ކޯޓަށް

 ކަންކަން  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ިއދާރީޮގތުން  ުގޅިެގން  މައްސަލައާ (ރ)  
 ފޯމު  މައްސަލައިެގ  ،މަުގފަހިކުރުމަށްޓަކައި   ފުރިހަމަކުރުމަށް

  ފޯމާއެކު   އެްއޮގތަށްކަމާއި  ޢިދާޤަވާ  ކޯޓުގެ   ފެމިލީ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ
  ހުށަހެޅިފައިވާކަން   ފުރިހަމައަށް  ލިޔެކިޔުންތައް  އެންމެހައި  ހުށަހަޅާންޖެހޭ

  ުގޅޭ   މައްސަލައާ  އަދި.  ދޭންވާނެެއވެ  ސަާމލުކަމެއް  އްޞަޚާ  ކަށަވަރުކުރުމަށް
  މެއިލް -އީ  ނަންބަރާއި  ފޯނު  އެދޭ  މުޢާމަލާތުކުރަން  ކޯޓުން  ފެމިލީ  ފަރާތްތަކާ
 . ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ ސާފުކޮށް އެޑްރެސް

  މި   ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ފޯމާއެކު  ، ފޯމާއި  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ (ބ)  
  ލިޔެކިޔުންތައް   ފޯމާއި   ،ހުށަހެޅުމުން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާޮގތަށް  މާއްދާގައި

 ލިޔުމެއް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ނުވަތަ  ކަމެއް  އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ  ބެލުމަށްފަހު
 އިސްލާހުކުރުމަށް  އްއެކަމެ  ،ފެންނަނަމަ  ރަޖިސްޓްރާރަށް  ކޯޓުެގ  ވާކަމަށް
 ނުވަތަ  ފޯނުން  ، އީމެއިލުން  އެފަރާތަކަށް  ހުށަހެޅުމަށް  ލިޔުމެއް   ނުވަތަ

 7  އަންާގތާ  އިސްލާހުކުރަންޖެހޭކަމަށް  ،މިޮގތުން.  އެންޭގނެއެވެ  މެސެޖުން
  ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ  އިސްލާހުކޮށްއެކަމެއް    ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ)ހަތެއް(  
 . ެވއެވެ ލިބިެގން ރަށްރަޖިސްޓްރާ ކޯޓުެގ އިޚްތިޔާރު  ބާޠިލުކުރުމުެގ އެފޯމެއް

 މެދުވެރިކޮށް  ޕޯޓަލް  ބަނޑޭރި  ފިނޭންސްެގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ދައްކާނީ  ފީ   ފޯމު (ޅ)  
 ފަިއސާ  މި.  ށެވެޮގތަކައެނޫން    އަންގާ   ކޯޓުން  ދެއްކުމަށް  ފައިސާ  ނުވަތަ

  އެޓޭޗް   ފޯމާއެކު  ހުށަހަޅާ  މަްއސަލަ  ،ސްލިޕް  ދެއްކި   ފައިސާ   ،ދެއްކުމަށްފަހު
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  މަޢުލޫމާތު  އަންނަނިވި   ސްލިޕްގައި  ދަްއކާ  ފައިސާ.  ކުރަންވާނެވެ
 .ހިމަނަންވާނެއެވެ

 ނަން ފަރާތުެގ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ •
 ނަންބަރު  ޕާސްޕޯޓު  /ނަންބަރު އަިއޑީކާޑު •
 (ނަންބަރު ރިފަރެންސް ކަނުަގިއވާ މަތީ ފޯމުެގ) ނަންބަރު ފޯމު •

މުވައްޒަފުންނަށް ރިމޯޓްކޮށް  
 އެކްސެސް ދިނުން 

ހުށަހެޅޭ  ޙާލަތުަގއި  ނުރައްކަލުެގ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތުެގ  މުއްޢާ .4   މައްސަލަތައް  ކޯޓަށް 
 ރިމޯޓްކޮށް   މުވަްއޒަފުންނަށް  ކަނޑަައޅާ  ކޯޓުން  ހިންުގމަށްޓަކައި  ޝަރީޢަތް  ބަލައިަގނެ
  އި އެންމެހަ  ކުރަންޖެހޭ  ހިންުގމަށް  ޝަރީޢަތް  މައްސަލައިެގ  ދީެގން  އެކްސެސް

 . ެއވެހަމަޖައްސައިދެވޭނެ އިންތިޒާމް  މަސައްކަތްތަްއކުރުމުެގ

މައްސަލަ ސެކްޝަނަށް  
 ފޮނުވުން 

  ކޯޓުގެ   ޒަރީާއއިން  އިލެކްޓްރޯނިކް  އެމައްސަލައެއް  ،ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްފަހު  މައްސަލަ .5
 ބައްލަވާ  މައްސަލަ  ޤަވާޢިދުަގއިާވޮގތުެގމަތީން  ކޯޓުެގ  ، ފޮނުވުމުން  އަށް  އިސްޤާޟީ
  ޤާޟީއަށް   ބައްލަވާ  މައްސަލަ  ޒަރީާއއިން  އިލެކްޓްރޯނިކް  ،ކަނޑައަޅައި  ޤާޟީއަކު
 . ފޮނުވޭނެެއވެ މައްސަލަ

މައްސަލައިގެ އަމުރު  
 ފޮނުވުން 

  ނުވަތަ  މެއިލް- އީ   ،ފޮނުވާނީ   އަމުރު  ބޭްއވުމަށް  ައޑުއެހުން  މައްސަލަިއެގ )ހ( .6
ނުވަތަ ޢާްއމު ޙާލަތުަގިއ    މެދުވެރިކޮށް  ވަޞީލަތެއް އިލެކްޓްރޯނިކް އެނޫވެސް

އެްއޮގތަށް ުއޞޫލާ  ފޮނުވާ    ހިންގާ   މައްސަލައެއް  އެ  އަމުރު 
  އެދޭ   ހިންުގމަށް  މައްސަލަ  މެދުވެރިކޮށް  މެއިލް -އީ.  ސެކްޝަނަކުންނެވެ
 ބަޔާންކުރާ  ަގއި  2  ޖަލުވަދު   އުޞޫލުެގ  މި   ފޮނުވާނީ  މައްސަލަތަކުަގއި

  ހިންުގމަށް   މައްސަލަ  މެދުވެރިކޮށް  ޓެލެކޮންފަރެންސް  އަދި.  އަމުރެވެ
  ަގއި   3  ޖަދުވަލު  އުޞޫލުެގ  މި  ފޮނުވާނީ  މައްސަލަތަކުަގއި  އެދިފައިވާ
 . އަމުރެވެ  ބަޔާންކުރާ

މައްސަލަިއަގއި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތްކުރުމަށް، އެ ފަރާތްތަކުން ކޯޓަށް   )ށ(  
ނުވަތަ ސޯޝަލް މީޑީއާެގ އެހެން ވަސީލަތެްއ  ދީފައިވާ އީމެއިލް ެއޑްރެހުން  

މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވޭ ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުެގ އަމުރުަގިއވާ ަގޑިއަށް އެފަރާތުން 
ކޯޓަށް ޙާޟިރުނުެވއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނީ "ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުަގިއ  

 ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތުެގ ޤަވާޢިދު"ަގއި ވާ ޮގތުެގ މަތިންނެވެ. 

 މެއިލް-އީ  އެދެނީ  ހިންުގމަށް  ޝަރީޢަތް  ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ )ހ( .7 ހިންގުން   ޝަރީޢަތް 
  ެމއިލް-އީ  ހިންާގނީ  ޝަރީޢަތް  ،ބަދަލުކޮށްެގންނަމަ  ބަޔާން  މެދުވެރިކޮށް
  އެދެނީ  ހިންުގމަށް  ޝަރީޢަތް.  ބަދަލުކޮށްެގންނެވެ  ބަޔާން  މެދުވެރިކޮށް

 ޓެލެކޮންފަރެންސް   ހިންާގނީ  ޝަރީޢަތް  ،ނަމަ  މެދުވެރިކޮށް  ޓެލެކޮންފަރެންސް
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  ކަމާުގޅޭ  ، މަްއސަލަތަކަކީ  ހިންޭގ  މިޮގތަށް  ޙާލަތުަގއި   މި.  މެދުވެރިކޮށެވެ
 . ބެލެވޭނެެއވެ ކަމުގައި ހިންުގން ޝަރީޢަތް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުތަކުގައި

 ދެންތިބި  ،ޙާޟިރުކޮށް  ކޯޓަށް  ފަރާތްތައް  ބަެއއް   ހިމެނޭ  ގައިއި މައްސަލަ )ށ(  
 ހިންުގމަށް   ޝަރީޢަތް  ބައިވެރިކޮށް  ެމދުވެރިކޮށް  ޓެލެކޮންފަރެންސް  ފަރާތްތައް

 . ނާޅައެވެ ހުރަހެއް މާއްދާ މި

  މެދުވެރިކޮށް   މެއިލް - އީ
 ހިންގުން   މައްސަލަ 

ެގ މައުޟޫޢު މެިއލް-އީއެ   ،މެދުވެރިކޮށް ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވާއިރު މެއިލް-އީ )ހ( .8
އާެއކު އެޓޭޗްކުރެވިފަިއވާ ލިޔެކިޔުންތަކުެގ ތަފުސީލު ހިމެނޭ    މެއިލް-އީ  ،އާއި 

ނަންބަރު    މެއިލް-އީލިސްޓަކާއި   ފޯނު  މޯބައިލް  ފަރާތާުގޅޭނެ  ފޮނުާވ 
 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 މެދުވެރިކޮށް   ެމއިލް-އީ  ދަޢުވާއަށް  ،ކަމާއި  ހުށަހެޅިފަިއވާ  ދަޢުވާއެއް )ށ(  
 ފޮނުވާ  ޝަރީޢަތުން  އަދި .  އެންޭގނެއެވެ  ފަރާތަށް  ދަޢުވާލިބޭ  ޖަވާބުދާރީވުމަށް

 . ބަޔާންކުރެފަިއވާންވާނެއެވެ  ތަފްޞީލު މިކަމުެގ މުރުަގއިއަ

މެދުވެރިކޮށް   މެިއލް-އީ  މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންާގ ޙާލަތުަގިއ،  މެއިލް-އީ )ނ(  
ބަޔާނަކީ ހުށަހަޅާފައިވާ ޞައްޙަ  ،  ފޮނުވާ  ުގޅިެގން ޝަރީޢަތަށް  މައްސަލައާ 

މެދުވެރިކޮށް    މެިއލް-އީބަޔާނެއްެގ ޮގތުަގއި ެއ ބަޔާން މަޙްޟަރުކުރެވޭނެެއވެ.  
ިގލީެގ  ނރާތުެގ ސޮިއ އާއި އިހަޅާ ޙާލަތުަގިއ، ބަޔާން ހުށަހަޅާ ފަބަޔާން ހުށަ

 ނިޝާން ޖަހާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ފަރާތުން   )ރ(   ދަޢުވާލިބޭ  ފުރުޞަތުަގއި  ދެވޭ  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ދަޢުވާއަށް 
ކަންކަމުެގ   ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ދަޢުވާކުރާ  އެއްބާރުލުންދީފައިނުވާނަމަ، 

)ެގވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުެގ    2012/03މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ާގނޫނު ނަންބަރު  
އެދޭ   އަމުރަށް  ަވުގތީ  އަދި  މައްސަލަތަކާިއ،  ހުށަހެޅޭ  ދަށުން  ޤާނޫނު(ެގ 
މައްސަލަތަކުަގއި އަމުރު ނެރުމުެގ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރަށް 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

ދަޢުވާ  )ބ(   ތެރޭަގއި  މުއްދަތުެގ  ބަޔާންކުރާ  އަމުރުަގއި  ފަރާތުން  ކޯޓުެގ  ލިބޭ 
ޖަވާބުދާރީވެ،   ހުށަހެޅުމުން  މެއިލް- އީދަޢުވާއަށް  ބަޔާން  މި ،  މެދުވެރިކޮށް 

ބަޔާނަކީ ދަޢުވާެގ ޖަވާބު ކަމުަގއި ބެލި، ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޞައްޙަ  
 ބަޔާނެއްެގ ޮގތުަގއި އެ ބަޔާން މަޙްޟަރުކުރެވޭނެެއވެ. 

ޙުކުމާ ހަމައަށް   ،މެދުވެރިކޮށް ބަޔާން ބަދަލުކުރެވޭ މައްސަލަތަކުަގއި   މެއިލް-އީ )ޅ(  
ވަސީލަތްތަްއ    ޓެލެކޮންފަރެންސްވާޞިލުެވއްޖެނަމަ،   ބޭނުންކުރުމުެގ 

 ، އެފަދަ ވަސީލަތްތައް ފަހިވެފައިވާނަމަ   ،ޞްމުންނަށް ފަހިވެފައިވޭތޯ ބަލައިޚަ
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މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންުގމަށް އިޤުރާރުވެ މައްސަލާެގ    ޓެލެކޮންފަރެންސް
ހިންޭގ މެއިލް-އީޚަޞްމުން   މިފަދައިން  ފޮނުވަންވާނެެއވެ.  ެއްއ 

ވަސީލަތްތަްއ    ޓެލެކޮންފަރެންސްޝަރީޢަތްތަކުަގިއ،   ބޭނުންކުރުމުެގ 
މެދުވެރިކޮށެވެ.    ެމއިލް-އީޙުކުމް ފޮނުވާނީ    ،ޞްމުންނަށް ފަހިވެފައިނުވާނަމަޚަ

ކޯޓުން އަދި އިންތިޒާމް  ފޯރުކޮށްދެވޭނެ  އަޞްލު  ޙުކުމުެގ   
 ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ. 

  ޓެލެކޮންފަރެންސް 
މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް  

 ހިންގުން 

 ޝަރީޢަތުގެ .  ބަރަކާތުންނެވެ   ބިސްމީެގ  ފަށަންވާނީ  މަޖިލިސް  ޝަރީޢަތުެގ )ހ( .9
  ޝަރީޢަތުގެ .  ވާނެެއވެ  އިޢުލާނުކުރަން  ޤާޟީ  ނިމުން  ފެށުމާއި  މަޖިލީހުެގ
 މަޖިލީހެއްކަން  ބާވަތެއްގެ   ކޮން  އެއީ  އިޢުލާނުކުރާއިރު  ފެށުނުކަން  މަޖިލިސް
 ޓެލެކޮންފަރެންސް  އަޑުއެހުމަކީ  އެ  އަދި.  ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ  ޤާޟީ

 ޓެލެކޮންފަރެންސް  ،ައޑުއެހުމެްއކަމަށާއި   ެގންދެވޭ  ކުރިއަށް  މެދުވެރިކޮށް
  އެ   ،ކަމާއި  މާލަންތަކެއް  ހުރި  ކޮންތަންތާކު  ުގޅިފަިއވަނީ  މެދުވެރިކޮށް

  އެފަރާތެއް   ،ނަންތައް  ފަރާތްތަކުެގ  ކަމާުގޅުންހުރި  ،ތިބި  މާލަންތަކުގައި
 . ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ ޤާޟީ އިންތަނާއެކު

  ިއއްވާނީ   ޙުކުމް  ޝަރީޢަތްތަކުެގ  ހިންޭގ  މަތިން  ޮގތުެގ  މާއްދާަގިއވާ   މި )ށ(  
  މައްސަލަތަކުަގއި   ނިންމާ  މިފަދައިން  އަދި.  މެދުވެރިކޮށެވެ  ޓެލެކޮންފަރެންސް

  އަޞްލު   ޙުކުމުެގއަދި  .  ފޮނުވަންވާނެެއވެ  ޙުކުމް   މެދުވެރިކޮށް  މެއިލް-އީ
 . ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ ކޯޓުން އިންތިޒާމް ރުކޮށްދެވޭނެފޯ

އަންނަނިވި ޮގތަށް   ،މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަތައް ހިންާގނަމަ  ޓެލެކޮންފަރެންސް )ނ(  
 .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

)މަޖްލިސްަގިއ(  .1 މާހައުލުަގއި  ކުރިއަށްެގންދާ   މައްސަލަ 
ތިބުމާއިއެކު ޚަ ވަކީލުން  އަށް ޓެލެކޮންފަރެންސް   ،ޞްމުންނާއި 

ސާފުކޮށް އަޑާއި ަމންޒަރު   ،ބޭނުންކުރާ ނިޒާމަކީ މެދުކެނޑުމެއްނެތި
 ފެންނަ ނިޒާމަކަށްވުން.

ކޯޓުން ދޭ އިރުޝާދާއިެއކު ކަނޑައެޅިފަިއވާ ަވުގތަށް މައްސަލައަށް  .2
 ތައްޔާރުވުން. 

ޓެލެކޮންފަރެންސް މެދުކެނޑި މައްސަލަ   ،އެްއވެސް ކަމެއް މެދުވެރިވެ .3
ޤާޟީ   ،ހިންެގންނެތްނަމަ ބައްލަާވ  މައްސަލަ  ޮގތެއް  މިކަމާމެދު 

 . ނިންމުން
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.  ރިކޯޑުކުރެވެންވާނެއެވެ  ޝަރީޢަތްތައް  ހިންޭގ  މެދުވެރިކޮށް  ޓެލެކޮންފަރެންސް )ރ(  
 ހިމެނޭ  މައްސަލައިަގއި  ބަޔާންތައް  ނެޭގ  މަޖްލީހުަގއި   ޝަރީޢަތުެގ  އަދި

  ފޮނުވާ  ެއޮގތަށް.  ފޮނުވަންވާނެެއވެ  މެދުެވރިކޮށް  އީމެއިލް  ފަރާތްތަކަށް
ިގނަެވެގން    ،އްބަޔާންތަ ތެރޭަގއި    10އެންމެ  ދުވަހުެގ    އެ )ދިހައެއް( 

- އީ  ކޯޓަށް  ބަޔާން  ޖެހުމަށްފަހު  ނިޝާން  އިނިގލީެގ  ސޮއިކޮށް  ބަޔާނުގައި
  ބަޔާން   އެ  ، ލާ ބަ  ޮގތުަގއި  ބަޔާނެއް  ޞައްޙަ   އެއީ   މެއިލްކުރުމުން

 . މަޙްޟަރުކުރަންވާނެެއވެ

ބަޔާންތަްއ  ޝަރީޢަތްތަ  ހިންޭގ  މެދުވެރިކޮށް  ޓެލެކޮންފަރެންސް )ބ(   ނެޭގ  ކުަގއި 
މި މާއްދާެގ )ރ( ަގއި ބަޔާންކުރާ    ޖެހުމަށްފަހު  ނިޝާން  އިނިގލީެގ  ސޮއިކޮށް

ވާފައިނުވާނަމަ ފޮނު   މެދުވެރިކޮށް  މެއިލް-އީ )ދިހައެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި    10
  ޤަޟިއްޔާ  ފެމިލީ ކޯޓުެގ ނަންބަރު )ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު(  މިއީ"އެ ބަޔާނުަގއި  

  ބޭްއވުނު  ަގއި(  ތާރީޚް)  ފަރާތުން  ގެ (  ހައިސިްއޔަތު  ނަން)  ުގޅިެގން   އާ
  ކުރެވިފައިވާ   ރު ޟަމަޙް  ލިޔެ  ، ވާހަކަތައް  ދެްއކި   މަޖިލީހުގައި  ޝަރީޢަތު
އެ    ލިޔެ  މިޮގތަށް."  ބަޔާނެކެވެ ސެކްޝަންެގ  ޝަރީޢަތް    ބަޔާން ކޯޓުެގ 
ޗެކްކުރި  ފާ މުަވއްޒަ  ޓައިޕްކުރި ބަޔާން    ކޯޓުެގ  ސޮއިކޮށް  މުަވއްޒަފުއި 
 . ޮގތުަގއިބެލެޭވނެއެވެ ބަޔާނެްއެގ ޞައްޙަ އެއީ ޖެހުމުން ތައްަގނޑު

ބަޔާންތަކުަގިއ ސޮއިކުރުމަށް   ،ކުރީން  ފެށުމުެގ  ޢަމަލުކުރަން  ށްއުޞޫލަ  މި )ޅ(  
ފާއިތުވެފަިއވާނަމަ،    މެއިލް-އީ ުމއްދަތު  ަގއިވާ  )ރ(  މާއްދާެގ  މި  ކުރެވި، 

 . ޮގތުެގމަތީންނެވެ ަގިއވާ( ބ) މާއްދާެގ މި ޢަމަލުކުރާނީ

  ޓެލެކޮންފަރެންސް 
  ޝަރީޢަތުގެ   މެދުވެރިކޮށް 
  ބައިވެރިވާ   މަޖިލީހުގައި 
  ފަރާތްތަކުން   އެންމެހައި 
 ތައްޔާރީތައް   ވާންޖެހޭ 

  އަޑުއެހުންތަކާއި   ކުރިއަށްެގންދެވޭ   މެދުވެރިކޮށް  ޓެލެކޮންފަރެންސް )ހ( .10
  ޕާސްޯވޑް   އަދި  ޔޫޒަރނޭމް  ލިންކްާއއި  ބޭނުންވާ  ލޮިގންވުމަށް  ޝަރީޢަތްތަކަށް

  ކުރިން  މިނިޓް(  ތިރީސް)  30  ަގޑީެގ  ތާވަލުކުރެވިފައިވާ   މައްސަލަ
 ދުވެރިކޮށް މެ  ނުފޯ  ނުވަތަ  މެއިލް-އީ  ފަރާތްތަކަށް  ހިމެނޭ  މައްސަލަިއގައި

 . ފޮނުވަންވާނެެއވެ

  ައޑުއެހުންތަކާއި   ކުރިއަށްެގންދާ  މެދުވެރިކޮށް  ޓެލެކޮންފަރެންސް )ށ( 
 ކޯޓުން  އިރުޝާދުތައް  މަޢުލޫމާތާއި  އިތުރު  ލޮިގންވުމާުގޅޭ   ޝަރީޢަތްތަކަށް

 . ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ

  ައޑުއެހުންތަކާއި   ކުރިއަށްެގންދާ  މެދުވެރިކޮށް  ޓެލެކޮންފަރެންސް )ނ( 
 މަޢުލޫމާތު   ކާޑުެގ  ޑީ. އައި  ނަމާއި  އެފަރާތެްއެގ  ލޮިގންވުާމއެކު  ޝަރީޢަތްތަކަށް

 . ހިއްސާކުރަންވާނެެއވެ މަޢުލޫމާތު އެ އެދުމުން ކޯޓުން ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް
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  ޓެލެކޮންފަރެންސް 
  މެދުވެރިކޮށް އަޑުއެހުން 

ފެށުމުގެ ކުރިން  
 ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

 

ފެށުމުެގ   )ހ( .11 އަޑުއެހުން  ކުރިން   15ޝަރީޢަތުެގ  މިނިޓް  )ފަނަރަ( 
ޔަޤީންކޮށް،   ޓެލެކޮންފަރެންސް މަސައްކަތްކުރާކަން  ރަނަގޅަށް  ސިސްޓަމް 

ކަނޑައަޅާފަިއވާ   ންޒަރު ލިބޭކަން، ެއކަމަށް  ުގޅިފަިއވާ މާލަންތަކަށް އަޑާއި މަ
މުވަްއޒަފު ކަށަވަރުކުރަންވާނެެއވެ. އަދި ައޑުއެހުމުަގއި ބަިއވެރިވާ ފަރާތްތަކުެގ  

މަޢުލޫމާތު ތަންތަނުެގ  ތިބި  އެފަރާތްތައް  ޤާޟީއާ    ނަންތަކާއި 
 ޙިއްސާކުރަންވާނެެއވެ. 

 
ތިބި   ޓެލެކޮންފަރެންސް )ށ(  މާލަންތަކުަގއި  ުގޅާލެވިފަިއވާ  މެދުވެރިކޮށް 

އަޑުއެހުން  މަނާކަމެްއކަން  ކުރުމަކީ  ކަންކަން  އަންނަނިިވ  ފަރާތްތަކަށް، 
 ފެށުމުެގ ކުރިން އަންަގންވާނެެއވެ. 

ބަލާ   .1 ހިނަގމުންދަނިކޮށް، މައްސަލަ  ހުއްދަނެތި ޝަރީޢަތް  ޤާޟީެގ 
 ޝަރީޢަތުެގ މާލަން ދޫކޮށް ދިއުން.

ޝަރީޢަތް ހިނަގމުންދަނިކޮށް، މައްސަލަ ބަލާ ޤާޟީެގ ހުްއދަނެތި  .2
 ލަމަށް ވެއްދުން. މާއިތުރު ެއއްވެސް މީހަކު ޝަރީޢަތުެގ 

ވާހަކަެއްއ   މައްސަލަ ބަލާ ޤާޟީެގ ހުއްދަނެތި ޝަރީޢަތުަގއި އެްއވެސް .3
 ދެއްކުން. 

 ލަމަށް އެއްވެސް އެްއޗެއް ެވއްދުން.މާކޯޓުެގ ހުއްދަނެތި ޝަރީޢަތުެގ   .4

 ކޯޓުެގ ހުއްދަނެތި ޝަރީޢަތް ރެކޯޑްކުރުން.  .5

 .މައްސަލަ ހިންުގމުެގ ނިޒާމު ެގއްލޭޮގތަށް ކަެމއް ކުރުން .6

ވެދާނެ  .7 ދަތިވާ ނުވަތަ އުނދަޫގ  ހިންުގމަށް  މިނޫންވެސް ޝަރީޢަތް 
 ފަދަ ކަމެއް ކުރުން.

ޙުރުމަތް .8 ފަރާތަކުން ކޯޓުެގ  އެއްވެސް  ޢަމަލެއް  ކެނޑޭފަދަ   
ހިންގައިފިނަމަ، އެފަރާތަކާމެދު ަވުގތުން ފިޔަވަޅުއެޅުމުެގ ިއޚްތިޔާރު 

 މައްސަލަ ބަލާ ޤާޟީއަށް ލިބިެގންާވކަން. 

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ  
ފަރާތެއް ހިމެނޭ މައްސަލަ  

  ޓެލެކޮންފަރެންސް 
 ހިންގުން   މެދުވެރިކޮށް 

  މައްސަލައެއް   ހިމެނޭ  ފަރާތެއް  ބޭރުަގިއވާ  ރާއްޖެއިން  ،ުގޅިެގން  މައްސަލައަކާ )ހ( .12
  އެމްބަސީެއއް   ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ޤައުމެްއގައި  އެ  އަދި  ޖެހިއްޖެނަމަ  ހިންަގން
 އަޑުއެހުން  މައްސަލައިެގ  އެ  ،ޤާއިްމކުރެވިފަިއވާނަމަ  ހައިކޮމިޝަނެއް  ނުވަތަ

  އެފަރާތެއް   ،ކަނޑައަޅައި  ަގޑި   ތާރީޚާއި  ބާްއވާނެ  ައޑުއެހުން  އެ  ތާވަލުކޮށް
 އަމުރު  ކޯޓުން  ވުމަށްޙާޟިރު  ހައިކޮމިޝަނަށް  ނުވަތަ  އެމްބަސީއަށް

 . ފޮނުވަންވާނެެއވެ
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  ހައިކޮމިޝަނަށް   ނުވަތަ  އެމްބަސީއަށް  ،ފަދައިން  ަގިއވާ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  
 ވާންޖެހޭޙާޟިރު  އެފަރާތެއް   ، ޗިޓުަގއި  އެ  ފޮނުވާނަމަ  ޗިޓް  ވުމަށްޙާޟިރު

  ަގޑިވެސް  ޤައުުމެގ  ހުރި  އެފަރާތެއް  ،އިތުރުން  ަގޑީެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ
 . އޮންނަންވާނެއެވެ ހިމަނާފައި

  ޤައުާމއި   ދިރިއުޅޭ  ފަރާތް  ކުރެވޭޙާޟިރު  ދަށުން  ގެ (  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  
  ދިރިުއޅޭ   އެފަރާތެއް  ،ހުރިނަމަ  ތަފާތެއް   ބޮޑު  ޮގތުން   ަވުގތުގެ   ދިވެހިރާއްޖެއާ

 ބަޔާން  ނުވަތަ  ހެކިބަސް  ވަުގތުަގއި  ރަސްމީ  ދުވަހެްއެގ  ރަސްމީ  ޤައުމުެގ
 . ދޭންވާނެެއވެ ކަންއިސް  ކޯޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް އިންތިޒާމުތައް ނެުގމުެގ

 ވެޙާޟިރުހައިކޮމިޝަނަށް    ނުވަތަ  ެއމްބަސީއަށް  ،ޮގތުެގމަތީން  މާއްދާަގިއވާ  މި )ރ(  
 ވެހުރީޙާޟިރު  އެފަރާތް   ،ކުރިން  ފެށުމުެގ  ބަޔާންދޭން   ނުވަތަ  ހެކިބަސް

 ސެކްރަޓަރީގެ   ފަސްޓް  ނަމަ  ހައިކޮމިޝަނަކަށް  ނުވަތަ   އެމްބަސީެއއް
  ކާކުކަން   ފަރާތަކީ  އެ  މެދުވެރިކޮށް  މީހެއް  ހުރި  މަޤާމެއްގައި  މަތީ  މަޤާމަށްވުރެ

 ބަޔާންދީ  ނުވަތަ  ހެކިބަސް  ފަރާތުން  އެ  އަދި .  ކުރަންވާނެެއވެ  ކަށަވަރު
  ަގއި ޙާޟިރު   ެއއް  ފަރާތާ  ކުރެވިފަިއވާޙާޟިރު  އެފަރާތެއް  ،ނިމެންދެން

 . ހުންނަންވާނެއެވެ

ކޮންމެ މައްސަލައެްއަގިއވެސް ވަށަިއެގންހުރި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ދިވެހި   )ބ(  
ފަރާތް   ހިމެނޭ  މައްސަލައިަގއި  އޮފީހަކަށް  ރަސްމީ  ސަރުކާރުެގ 

ހުރިތާކުން   އެމީހަކު  މެދުވެރިކޮށް  ޓެލެޙާޟިރުކުރުމެއްނެތި  ކޮންފަރެންސް 
އެންމެ މަސްލަޙަ ހުރިޮގތް ކަމަށް ބަޔާން ނެުގމަކީ އެ މައްސަލައެްއަގއި  ތު 

މައްސަލަެއއް   ޮގތަށް  އެ  ފެނިއްޖެނަމަ،  ޤާޟީއަށް  ބައްލަވާ  މައްސަލަ 
 ހިންުގމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 

  ޓެލެކޮންފަރެންސް 
މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ  
އަޑުއެހުންތަކުގައި ދިމާވާ  
ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކާ  
 ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

މެދުވެރިކޮށް އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށްޓަކަިއ،   ޓެލެކޮންފަރެންސް )ހ( .13
ކުރިން ފެށުމުެގ  ސެޓަޕް   ޓެލެކޮންފަރެންސް އަޑުއެހުންތައް  ޕްލެޓްފޯމުެގ 

 ތައްޔާރު ކުރަންވާނެެއވެ. 

ެގންދާއިރު،    ޓެލެކޮންފަރެންސް )ށ(  ކުރިއަށް  އަޑުއެހުންތައް  މެދުވެރިކޮށް 
ދިމާވެދާނެ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކަިއ، ކޯޓު އޮފިސަރަކު 

 ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޮއފިސަރަކު ހުންނަންވާނެއެވެ.  

ެގންދަނިކޮށް  )ނ(   ކުރިއަށް  އަޑުއެހުން  ޝަރީޢަތުެގ  މައްސަލަިއެގ 
ހިމެނޭ  މެދުވެރިކޮށް   ޓެލެކޮންފަރެންސް ަމއްސަލައިަގއި  ބައިވެރިވެފަިއވާ 

މައްސަލަތަކެްއ   ލިބުުމަގިއ  އަޑު  ނުވަތަ  ވީޑިޯއ  ފަރާތަކަށް  އެްއވެސް 
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ނުވަތަ ދިމާވެއްޖެނަމަ، ޤާޟީެގ  ެއކަން  މުވައްޒަފުެގ  ކޯޓުެގ   ވަުގތުން 
 ސަމާލުކަމަށް ެގނަންވާނެެއވެ. 

ނުވަތަ   މި މާއްދާެގ )ނ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެްއޖެނަމަ، )ރ(  
މެދުވެރިކޮށް ުގޅާލާފަިއާވ   ޓެލެކޮންފަރެންސްމައްސަލަިއަގއި ހިމެނޭ ފަރާތަކާ  

ުގޅައިލެވޭތޯ   އަލުން  އެފަރާތަކާ  މެދުކެނޑިއްޖެނަމަ،    03ކޮންފަރެންސް 
)ތިނެއް(    03)ތިނެއް( މިނިޓް ވަންދެން ޤާޟީ މަޑުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  

އެކަން  މުވައްޒަފުންނަށް  ޓެކްނިކަލް  ނުުގޅިްއޖެނަމަ،  ފަހުންވެސް  މިނިޓް 
ޝަރީޢަތު ކުރެވެންދެން  ޮގތުން  ހައްލު  ވަުގތީ  މަޖިލިސް  ެގ 

 މެދުކަނޑައިލެވިދާނެއެވެ. 

ހިންގުން   މަޖްލިސް   ސުލްހަ 
  

  މައްސަލަތަކުަގއި  ހުށަހެޅޭ  ބަޔަށް  ބެހޭ  ހައްލުކުރުމާއި  މައްސަލަތައް  ޢާއިލީ  ކޯޓުެގ  ފެމިލީ .14
  ކުރިއަށް   މެދުވެރިކޮށް  ޓެލެކޮންފަރެންސް  ޮގތަށް  އުޞޫލުަގިއވާ  މި  މަޖްލިސް  ސުލްހަ

 . ެގންދެވިދާނެެއވެ

  ނުވަތަ  އިދާރާއަކުން  ދައުލަތުެގ  ޝަރީޢަތްތަކުގައި  ހިންޭގ  އެްއޮގތަށް  އުޞޫލާއި  މި .15 ރިކޯޑު ސާފުކުރުން 
  މެއިލް -އީ  ނުވަތަ  ޖެމްސް  ،ޖެހިއްޖެނަމަ  ސާފުކުރަން  ރިކޯޑެއް  މުއައްސަސާއަކުން

  ރިކޯޑު   ކޯޓުގައި  ފެމިލީ.  ސާފުކުރާނީެއވެ  ރިކޯޑު  ،މަލާތުކޮށްމުޢާ  މެދުވެރިކޮށް
  ޖެމްސް  ފޮނުވަންވާނީ  ޖަވާބު  ،މެދުވެރިކޮށްނަމަ  ސްޖެމް  އެދިފައިވަނީ  ސާފުކުރުމަށް
 މެދުވެރިކޮށް   މެއިލް-އީ  ސާފުކުރުމަށް  ރިކޯޑު  ކޯޓުގައި  ފެމިލީ.  މެދުވެރިކޮށެވެ
 . މެދުވެރިކޮށެވެ މެއިލް-އީ ފޮނުވަންވާނީ ޖަވާބު ،އެދިފައިވާނަމަ 

އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ސޮއިކޮށް  
ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތައް  

 ބަލައިގަތުން 

 ކުރުމަށްފަހު  ސޮއި  އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް  ،ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ  ަވކިޮގތަކަށް  ޤާނޫނުގައި .16
 . ބަލައިަގންނާނެެއވެ  ކޯޓުން ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވާ

އުޞޫލުގައި ނެތް ކަމެއް  
ދިމާވުން އަދި އުޞޫލު  

 ބަދަލުކުރުން 

  ުގޅިެގން   ެއކަމާ  ،ދިމާވެއްޖެނަމަ  ކަމެއް  ނެތް  އުޞޫލުގައި  މި )ހ( .17
  މަޖިލިހުން   ޢާްއމު  ޤާޟީންެގ  ކޯޓުެގ  ފެމިލީ  ކަނޑައަޅާނީ   ޢަމަލުކުރާނެޮގތެއް

 .  މަތިންނެވެ ޮގތެއްެގ ނިންމާ

ޚާއްސަ   )ށ(   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އުޞޫލުަގއި  އިތުރު  މި  ފިޔަަވއި  ކަންކަން 
 ކަންކަމުަގއި ޢަމަލުކުރާނީ ޢާއްމު ޙާލަތުަގއި ޢަމަލުކުރާ ޮގތަށެވެ. 

 ރިޢާޔަތްކޮށް   ބަދަލުތަކަށް  އަންނަ  ޙާލަތަށް  ނުރަްއކަލުގެ   ކުއްލި  ޞިއްޙީ )ނ(   
 . ބަދަލުެގނެވޭނެެއވެ މިއުޞޫލަށް
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 ދުވަހުން  ވަނަ  2020  ސެޕްޓެމްބަރ  29  ފަށާނީ  ޢަމަލުކުރަން  އުޞޫލަށް  މި .18 އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރުން 
  ދުވަހު  ވަނަ  2020  ޖޫން  28  ފެށުމުން  ޢަމަލުކުރަން  އުޞޫލަށް  މި.  ފެށިެގންނެވެ
  ރެޑް   ުގޅިެގން  ނުރައްކަލާ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތުެގ  ޢާއްމު"   ފަށާފައިވާ  ޢަމަލުކުރަން
"  އުޞޫލު   ށްދާނެޮގތުެގކުރިއަ  ޝަރީޢަތްތައް  ކޯޓުެގ  ފެމިލީ  ޙާލަތުގައި  އެލަރޓްެގ
 . އުވުނީއެވެ
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 ކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ވާ އިޤްރާރު ޓެލެކޮންފަރެންސް ޅުމަށާއި  މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެ   މެއިލް - އީ 

  :ފުރިހަމަ ނަން )އާއްމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކު(

  ދާއިމީ އެޑްރެސް )އަތޮޅާ ރަށާއެކު(: 

  ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންަބރު:   އައި.ޑީ ކާޑު ނަންަބރު: 

  ވަޓްސްއަޕް / ވައިަބރ ނަންަބރު: 

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  

  މައްސަލައިގެ ާބވަތް: 

  ☐ ޭބނުމެއްނޫން:  ☐ ބޭނުން:  ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ޝަރީޢަތް ކުރިއަށްގެންދަން: 

  ☐ ޭބނުމެއްނޫން:  ☐ ބޭނުން:  އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ަބޔާން ަބދަލުކުރަން:
 

އަދި    މެއިލް-އީ ހުށަހަޅުމުގައި  މައްސަލަ  ކޯޓުންދޭ    ޝަރީއަތުގެމެދުވެރިކޮށް    ޓެލެކޮންފަރެންސްމެދިވެރިކޮށް  ޭބއްވުމަށް  މަޖްލިސް 
ޢަމަލުކުރުމަށާއި،   އެއްގޮތަށް  އަދި  އިރުޝާދުތަކާއި  ލިޔެކިޔުންތަކުގައި  ހުށަހަޅާ  ތެދުމަޢުލޫމާތު   ،މަޖްލީހުގައި ޝަރީއަތުގެޝަރީޢަތަށް 

ފުރުސަތު ދިނުމަށާއި،   ކަމަކަށް  އެފަދަ  ވެސް  ކިަބއިން  ފަރާތެއްގެ  އެހެން  ނުކުރުމަށާއި،  ކަމެއް  އެއްވެސް  ޚިލާފު  އަދަުބތަކާ  ޢާއްމު 
ކޯޓުން އަންގާ އެއްގުންތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި މިޝަރީޢަތާއި ގުޅިގެން  ތު ފިލައިދިއުމުން،  ޙާލަ ޚާއްޞަ ކުރިމަތިވެފައިވާނުދިނުމަށާއި،  
ގުޅޭ އެނޫން   މި ޝަރީޢަތާއިމަށާއި، ސޮއިކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށާއި،  ވުޙާޟިރުން އަންގައިފިނަމަ ކޯޓަށް  ރުވާކޯޓަށް ޙާޟި

 .މެވެވެސް ކަންކަމުގައި  ކޯޓުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ޢަމަލުކޮށް ކޯޓަށް ފުރިހަމަ އެއްާބރުލުން ދޭންހުރިކަމުގައި އަހުރެން އިޤުރާރުވަ

 : ސޮއި
 ނަން:
 ތާރީޚް: 

 )އިނގިލީގެ ނިޝާން ސާފުކޮށް ފެންނަންވާނެއެވެ(  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން:
 

 އިރުޝާދު: 
ފޯމެޓްަގއި، ޞަފްޙާ ތަރުތީބުްނ، ހުސްަގނޑުތައް ނުހިމެނޭ ޮގތަށެެވ.   PDFކުރެިވފައިާވ ލިޔުންތައް ހުްނަނންާވީނ، އެއް ޑޮކިއުމަންޓްޮގތަށް ސްކޭްނ ކޮށްފައި    މެއިލް-އީ

 އަދި އެ ލިޔުންތަކަކީ ކިޔަން އެނޭގޮގތަށް ސާފުކޮށް ސްކޭންކޮށްފައިާވ ލިޔުންތަކަކަށް ާވންާވނެއެެވ. 
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 ނަންބަރު:         
 

 ކޯޓަށް ޖަވާބު ނުވަތަ ބަޔާން ފޮނުވުމުގެ އަމުރު 
 

 - : މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބަޔާން ފޮނުވާ މީހާގެ މައުލޫމާތު - އީ

 : )އާއްމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކު( ނަންފުރިހަމަ 

 ރަށާއެކު(: ދާއިމީ އެޑްރެސް )އަތޮޅާ 

 )އަތޮޅާ ރަށާއެކު(:  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

 ޖަވާބު ނުވަތަ ބަޔާން ފޮނުވަންޖެހޭ ބޭނުން: ...................... ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާިއ ުގޅިެގންނެވެ. 

 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 

 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް: 

އަށް  ެމއިލް-އީދުވަހުެގ ..... ަގޑީެގ ކުރިން މިކޯޓުެގ ..........................  2020.....  00މަތީަގިއވާ ބޭނުމަށް: 
 ޖަވާބު ނުވަތަ ބަޔާން ފޮނުވުަމށް އަންަގމެވެ. 

00 .... 1441 
00 .... 2020 

 ޤާޟީ: 

 
 ހަވާލުވި މީހާގެ: 

 ސޮއި: 
 ނަން:

 ވާންޖެހޭމިހާއާ ހުރި ުގޅުން:ޙާޟިރު
 ަގޑި: 

 ތާރީޚް:

 ޙަވާލު ކުރި މީހާގެ: 
 ސޮއި: 
 ނަން:

 އަމުރު ފޮނުވިޮގތް: 
 ތާރީޚް:
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 ނަންބަރު:        
 

 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ އަމުރު ޓެލެކޮންފަރެންސް 
 

 - : ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވާންޖެހޭ މީހާގެ މައުލޫމާތު 

 : )އާއްމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކު( ނަންފުރިހަމަ 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް )އަތޮޅާ ރަށާއެކު(: 

 )އަތޮޅާ ރަށާއެކު(:  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

 ...................... ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާިއ ުގޅިެގންނެވެ. ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވާންޖެހޭ ބޭނުން: 

 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 

 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް: 

 ަގއި ބަިއވެރިވުމަށް އަންަގމެވެ. ޓެލެކޮންފަރެންސްދުވަހުެގ ..... ަގޑި އަށް  2020.....  00މަތީަގިއވާ ބޭނުމަށް: 

00  ....1441 
00  ....2020 

 ޤާޟީ: 

 
 ހަވާލުވި މީހާގެ: 

 ސޮއި: 
 ނަން:

 ވާންޖެހޭމިހާއާ ހުރި ުގޅުން:ޙާޟިރު
 ަގޑި: 

 ތާރީޚް:

 ޙަވާލު ކުރި މީހާގެ: 
 ސޮއި: 
 ނަން:

 އަމުރު ފޮނުވިޮގތް: 
 ތާރީޚް:
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