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ެ
ެލީެކޯޓުގެެޤަވ ޢިދުެފެމިެ

ެ

ެފުރަތަމަެބ ބުެ
ެޢ ންމުެމ އްދ ތައްެ

ެ

ެެ(ހ)ެ.1ެތަޢ ރުފ އިެނަންެ ެދިވެހިރ އްޖޭެގ ެޤަވ ޢިދަކީ، ެމި ެއަސ ސީގެ ެޤ ނޫނު ވަނ156ެެަޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ެ މ އްދ އިންނ އި، ެނަްނބަުރ ެޤ ނޫނުެ)2010/22ެޤ ނޫނު ެކޯޓުތަކުގެ ެ(ދިވެހިރ އްޖޭގެ 96ެގެ

ެފެމިލީ ެަދށުން ެބ ރުގެ ެލިިބދޭ ެކޯޓަށް ެފެމިލީ ެދަށުްނ ެމ އްދ ގެ ެމައްސަަލެެވަނަ ކޯޓަށް

ެފެމިެ ެބަލައިގަތުމ އި، ެމައްސަލަ ެޯކޓުން ެފެމިލީ ެމައްސަލަެހުށަހެޅުމ އި، ެކޯޓުގައި ލީ

ެކޯޓުގެެ ެފެމިލީ ެމިޫނންވެސް ެއަދި ެކަންކަމ އި ެއިދ ރީ ެކޯޓުގެ ެފެމިީލ ހިންގުމ އި،

 .ެއިޚްތިޞ ޞްގައިވ ެއެންމެހ ެެކަންކަންެެކުރުމުގައިެޢަމަލުކުރ ނެގޮތުގެެޤަވ ޢިދެވެ

ެެ

 .ެއެވެ"ެފެމިލީެކޯޓުގެެޤަވ ޢިދު"މިެޤަވ ޢިދަށްެކިޔ ނީެެ(ށ)ެެ

ެ

ެކޯޓުެހިނގަމުންދ ެ

ެތަންެ

ނޑަނ ޅ ހައިެހިނދެއްގައިެފެމިލީެކޯޓުެހިނގަމުންެދ ނީެމ ލޭގައެވެެޤ ނޫނަކުންެއެހެންެ.2  .ގޮތަަކށްެކަ

ެ

 ކޯޓުގެެރަސްމީެ

 ދުވަސްތައްެ

ެ

ެ.ކޯޓުގެެރަސްމީެދުވަސްތަކަކީެސަރުކ ރުގެެރަސްމީެދުވަސްތަކެވެެ.3

ބަންދުެ ކޯޓުގެެ

ެދުވަސްތައްެ

ެ.ބަންދުެދުވަސްތަކެވެކޯޓުގެެބަންދުެދުވަސްތަކަކީެސަރުކ ރުެެ.4

ެ

ެ

ެ
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ހުޅުވިފައިެ ކޯޓުެ

ެހުންނަގަޑިތައްެ

5.ެެ ނޑައެޅިފައިނުވ ނަމަ، ެކަ ެގޮތަކަށް ެމަސްމަހުގައިެއެހެން ެއެހެން ެފިޔަވައި ެމަސް ރަމަޟ ން

ެކޯޓުހުޅުވިފައި ެ ރަސްމީގޮތުން ެހެނދުނު 8:00ެެހުންނ ނީ ެހަވީރު ެއަށެވ16:00ެެން ރަމަޟ ންެ.

 .އަށެވ13:30ެެންެމެންދުރުެފަހ9:00ެެުމަހުގެެރަސްމީެގަޑިއަކީެހެނދުނުެ

ެ

ކޯޓުގައިެ

ޝަރީޢަތްތައްެ

ެކުރިއަށްދ ނެެގަޑިތައްެ

ެެ(ހ)ެ.6 ެހެނދުނު ެރަސްމީދުވަހެއްގެ ެކޮންމެ ެފެށޭނީ ެެޢ ންމުގޮތެއްގައި ެޝަރީޢަތްތައް 09:30ެކޯޓުގެ

ެ.ެގައެވެ ެހަވީރު ެދުވަހެއްގެެވސް ެރަސްމީ ެކޮންމެ ެނިޭމނީ .ެގައެވ15:00ެެއަދިެޝަރީޢަތްތައް

ެހެނދުނުެ .ެގައެވ10:00ެެރަމަޟ ންެމަހުެޝަރީޢަްތތައްެެފށޭނީެކޮންމެެރަސްމީެދުވަހެއްގެ

ެ.ގައެވ12:00ެެއަދިެޢ ންމުެގޮތެއްގައިެރަމަޟ ންެމަހުެޝަރީޢަތްތައްެނިމޭނީެމެްނދުރުެ

ެެ(ށ)ެެ ެމ އްދ ގެ ެއެހެނިހެންެ(ހ)މި ެއިތުރު ެނަމަވެސް ނޑައެޅިފައިވީ ެކަ ެގަޑި ެއެގޮތަްށ ގައި

ެ.ގަޑިތަކުގައިެޝަރީޢަތްތައްެބޭއްުވމަށްެމިެމ އްދ ެހުރަހެއްެނ ޅައެވެ

ނޑުެ ކޯޓުގެެމައިގަ

ެބައިތައްެ

ެ.ފެމިލީެކޯޓުގެެމަސައްކަތްތައްެބެިހގެންވަނީެތިރީގައިެމިވ ެބައިތަކުެގެމައްޗަށެވެެ.7

ެޝަރީޢަތްކުރުމ ެބެހޭެބައިެެ.1ެެެ

ބެހޭެބައިެެ.2ެެެ ެޢ އިލީެމައްސަލަތައްެޙައްލުކުރުމެ 

ެއިދ ރީެކަންތައްތަކ ެބެހޭެބައިެެ.3ެެެ

ެކައިވެނިކޮށްދިނުމ އިެރަޖިސްޓްރީކުރުމ ެބެހޭެބައިެ .4ެެެ

ެ

ެެ(ހ)ެ.8ެކޯޓުގެެއިޚްތިޞ ޞްެ ެނަންބަރު ެޤ ނޫނު)2010/22ެޤ ނޫނު ެކޯޓުތަކުގެ ެކޯޓުގެެެ(ދިވެހިރ އްޖޭގެ ެފެމިލީ ެދަށުން ގެ

ނޑައަޅ ފައިވ ެކަންކަންެތިރީގައި ެ.މިވަނީއެވެެއިޚްތިޞ ޞްެކަމުގައިެކަ

ެ(ޙަޟ ނ )ދަރިފުޅުެއަތުލުމުގެެމައްސަލަތައްެެ.1ެެެ

ެ.އަނބިމީހ އ ެކައިވެނިެހެޔޮނުވ ެީމހަކ ެއެއްފަދަކުރުންެ.2ެެެ

ެ.އެކަންކަމ ބެހޭެމައްސަލަތައްެ،ތަފްރީޤްކުރުމ އިެ،ކައިވެނިެފަސްޚުކުރުމ އިެ.3ެެެ

އެކަކުެއަނެކަކަށްެޚިޔ ނ ތްތެރިވެގެންެެ،ދެމަފިރިންގެެދެމެދުގައިެހިނގ ެއަރ ރުންތަކ އިެ.4ެެެ

ެ.ހުށަހަޅ ެމައްސަލަތައް

ެ.ދަރިލެއްވުމުގެެމައްސަލަތައްެ.5ެެެ
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ެ.ބަލަދުވެރިކަންެސ ބިތުކުރުމުގެެަމއްސަލަތައްެ.6ެެެ

ެ.ނަސަބުެސ ބިތުކުރުމުގެެމައްސަލަތައްެ.7ެެެ

ެ.ލިޢ ނުގެެމައްސަލަތައްެ.8ެެެ

ެ.އެހެންެފަރ ތަކ ެޙަވ ލުކުރުމުގެެމައްސަލަތައްދަރިއަކުެބަލ ެބޮޑުކުރުންެެ.9ެެެ

ެ.އީލ ގެެމައްސަލަތައްެ.10ެެެ

ފެމިލީެކޯޓުގެެމައްސަލަތައްެބެހިފައިވ ެތިންެބައިންެކުރެެބައެއްގައިެނުހިމެނޭެޖިނ ީއެެ.11ެެެ

ެމައްސަލަތައް

ެ.ކަންތައްތައްކައިވެނިކޮށްދިނުމ އި،ެރަޖިސްޓަރީކުރުމ އި،ެއެކަންކަމ ބެހޭެއެންމެަހއިެެ.12ެެެ

ެ.ރ އްޖެއިންެބޭރުގައިެކުރ ެކައިވެނިެރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުންެ.13ެެެ

ެ.ވަރިެރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުންެ.14ެެެ

ެ.ވަރިއ ބެހޭގޮތުންެމައްސަލަޖެހިގެްނެހުށަހަޅ ެމައްސަލަތައްެ.15ެެެ

ެެެ16.ެެ ެނުދޭތީ ެނަފަޤ  ެއަނބިމީހ އަށް ެފިރިމީހ  ެމައްސަލަތަކ އި ެދިނުމުގެ ނުވަތަެނަފަޤ 

ެ.އެހީނުވ ތީެހުށަހަޅ ެމައްސަލަތައް

ެ.މަރުެސ ބިތުކުރުމުގެެމައްސަލަތައްެ.17ެެެ

ެނިންމިެ.18ެެެ ެއަވަހަށް ެތެރެއިން ެމައްސަލަތަކުގެ ެހުށަހަޅ  ެބޭނުންވުމުން ެއަވަސްނިޔ އަށް

 .ދ ނެކަމަށްެފެންަނ،ެބަޔ ންކުރެވިަފއިވ ެބ ވަތުގެެމައްސަލަތައް

ެ

ެެ(ށ)ެެ ެމ އްދ ގެ ެހ)މި ެއުނި( ެއިޚްތިޞ ސަށް ެކޯޓުގެ ެފެމިލީ ެކުރެވިފައިވ  ެބަޔ ން އިތުރުެެގައި

ެ ެނަްނބަރު ެޤ ނޫނު ެޤ ނޫނު)2010/22ެގެނެވޭނީ ެކޯޓުތަކުގެ ެދިވެހިރ އްޖޭގެ )ެ ވަނ57ެެަގެ

 .ގައިވ ެގޮތުގެެމަިތންނެވެ(ެށ)މ އްދ ގެެ

ެ

ޝަރީޢަތްކުރުމުގައިެ

ބަސްެ ެބޭނުންކުރެ 

ެ.ބަހުންނެވެެކޯޓުގައިެޝަރީޢަތްކުރ ނީެދިވެހިެ(ހ)ެ.9

ެެއހެންެ(ށ)ެެ ެނޫން ެބަސް ެބަހެއްގެެެދިވެހި ެއެހެން ެދަޢުވ ކުރ ނަމަ،ެނުވަތަ ެއަހުލުވެރިއަކު ަބހެްއގެ

ެކުރަންޖެހޭނެކަމެކެވެ ެއެމީހަކު ެހޯދުމަކީ ެތަރުޖަމ ނަކު ެރައްދުވ ނަމަ، ެދަޢުވ  ެ.އަހުލުވެރިއަކަށް
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ެދިވެހިރ އްޖެެ|ެެމ ލެ|ެެ(20212)އޯކިޑްެމަގުެ|ެެފުރަތަމަެފަންގިފިލ |ެެޖަސްޓިސްެބިލްޑިންގ|ެެފެމިލީެކޯޓުެ
Family Court  |  Justice Building  first floor  |  Orchid Magu (20212)  |  Male’  |  Republic of Maldives 

 Phone: 3325502 , 3322306 :ފޯން | Fax: 3323269 :ފެކްސް | web: familycourt.gov.mv :ވެބްސައިޓް

ެ ެދިވެހިބަސް ެރަނގަޅަށް ެކުރެ ެބިދޭސީން ެމައްސަލަތައްނަމަވެސް، ، އެނގޭަފރ ތްތަކުގެ

 .ތަރުޖަމ ނަކުެނުގެނެސްެކުރިއަށްެގެންދިއުމަށްެމިމ އްދ ެހުރަހެއްެނ ޅައެވެ

ެވ ހަކަ ެއަޑުއިވުމ އި ެއެފަދަެެއަދި ެނުވަތަ ެދަުޢވ ކުރ ނަމަ ެމީހަކު ެމަޙްރޫމްވެފައިވ  ެދެއްކުމުން

ެދަޢުވ  ެހަެމީހަކަށް ެއަހުލުވެރިއަކު ެއިޝ ރ ތުގެބަހުގެ ެއެމީހަކުެރައްދުވ ނަމަ މަޖެއްސުމަކީ

 .ކުރަންޖެހޭނެެކަމެކެވެ

ެ

ެެޝަރީޢަތްކުރުމުގައިެ

ތަބ ވ ންޖެހޭެ

ެމަސްދަރުތައްެ

ެވ ނީެދިވެހިރ އްޖޭގެެޤ ނޫނުެއަސ ސީގައިވ ެގޮތުގެެކޯޓުގައިެހިންގ ެހުރިހ ެޤަޟިއްޔ ތަކެއްެނިންމަންެ.10

 .އެއްގޮތަށެވެމަތިންެއިސްލ މީެޝަރީޢަތ އި،ެޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިެޤ ނޫނުތަކ ެ

ެ

ލިޔެކިޔުންތަކުގެެ

ެރެކޯޑްެ

ެކަންކަމ ެ.11 ެހިމެނޭ ެތެރޭގައި ެއިޚްތިޞ ޞްގެ ެކޯޓުގެ ެމަްއސަލަތަކ އި ެއެންމެހ  ެހުށަހެޅޭ ގުޅޭެެކޯޓަށް

ެ.ެއަންނަނިވިެރެކޯޑްތައްެކޯޓުންެަބލަހައްޓ ންވ ނެއެވެ

ެދަޢުވ ެފޯމުތައްެެ.1ެެެ

ެބަޔ ންތަކ އިެލިޔެކިޔުންތައްމައްސަލައ ެގުޅިގެންެހުށަހެޅޭެެ.2ެެެ

ެކޯޓުެއަމުރުތައްެ.3ެެެ

ެޙުކުމްތައްެ.4ެެެ

ެކައިވެންޏ އިެވަރީގެެރެކޯޑްތައްެެ.5ެެެ

ެންތައްފައިސ އ ބެހޭެއެންމެހ ެލިޔެކިޔުެ.6ެެެ

ެއޭގެެެ.7ެެެ ެލިޔެކިޔުންތަކ އި ެހުރިހ  ެފެންނަ ެކޯޓަށް ެބަލަހައްޓަންޖެހޭކަަމްށ މިނޫނަސް

 ރެކޯޑްތައް

ެ

ެސިއްކައެއްެެ(ހ)ެ.12ެސިއްކަެކޯޓުގެެ ެވަކި ެކޯޓުގެ ެކުރެވިފައިވ  ެތައްޔ ރު ެބޭނުންކުރުމަށް ެކޯޓުގައި ފެމިލީ

ެއޮންނަންވ ނެއެވެ ެރަސްމީެ. ެކޯޓުގެ ެފެމިލީ ެކުރެވޭ ެޤަރ ރު ެލިޔެ ެކޯޓުެގެނިންމުންތައް ފެމިލީ

ެޖަހަންވ ނެއެވެ ެސިއްކަ ެކޯޓުގެ ެފެމިލީ ެލިޔުންތަކުގައި .ެ ެރަސްމީ ެކޯޓުގެ ެއެއްވެސްެފެމިލީ

ެ.ނުލައިެޞައްޙައެއްެނުވ ނެއެވެެއ ލިޔުމެއްެމިެސިއްކަ

ެހުއްދައެއްެ(ށ)ެެ ެދީފައިވ  ެލިޔުމުން ެރަޖިސްޓްރ ރ ެނުވަތަ ެއިސްޤ ޟީ އެއްވެސްެެ،ނެތިެކޯޓުގެ
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ެދިވެހިރ އްޖެެ|ެެމ ލެ|ެެ(20212)އޯކިޑްެމަގުެ|ެެފުރަތަމަެފަންގިފިލ |ެެޖަސްޓިސްެބިލްޑިންގ|ެެފެމިލީެކޯޓުެ
Family Court  |  Justice Building  first floor  |  Orchid Magu (20212)  |  Male’  |  Republic of Maldives 
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ެ.ލިޔުމެއްގައިެފެމިލީެކޯޓުގެެސިއްކަެޖަހައިގެންެނުވ ނެއެވެ

ެެ(ހ)ެ.13ެމައްސަލ ގެެތ ވަލްެ ެކޮންމެ ެބަލ  ނޑައަޅައި،ެކޯޓުން ެކަ ެތ ވަލެއް ެގޮތުގެ ެބ އްވ ނެ ެއަޑުއެހުން މައްސަލައެއްގެ

ެޤ ޟީެ ެބައްލަވ  ެމައްސަލަ ެދުވަހެއް ެކުރ ނެ ެޙުކުމް ެމައްސަލައިގެ ެނިމުމުން އަޑުއެހުންތައް

ނޑައަޅަންެވ ނެއެވެ ެ.ކަ

ެދުވަހުެެ(ށ)ެެ ެމައްސަލަތަކުގެ ނޑައަޅ ފައިވ  ެކަ ެބޭއްވުމަށް ެެކޯޓުގައި ެތައްޔ ރުކޮށް ކޯޓުގެެތ ވަލު

ެ.ނޯޓިސްެބޯޑުގައިެނުވަތަެކޯޓުގެެވެބްސައިޓުގައިެޝ އިޢުކުރަންވ ެނއެވެ

ެ

މަޢުލޫމ ތުެ ކޯޓުންެ

ެހ މަކުރުންެ

ެޤ ޟީގެެެ.14 ެއިސް ެހ މަކުރަންވ ނީ، ެމީޑިއ އަށް ެމަޢުލޫމ ތެއް، ެއެއްވެސް ެހ މަކުރަންޖެހޭ ކޯޓުން

ނޑައަޅ ފައިވ ެމުވައްޒަފެކެވެ  .ެއިރުޝ ދ އެކުެކޯޓުގެެރަޖިސްޓްރ ރެނުވަތަެއެކަމަށްެކޯޓުންެކަ

ެ

 

ެދެވަނަެބ ބުެ
ެބައިެެބެހޭެެޝަރީޢަތްކުރުމ އިެ

ެ

 ކޯޓުގެެޤ ޟީންެ
ެ

ކޯޓުގެެޤ ޟީންެ

ގޮތްެ ެއެކުލެވިގެންވެ 

ެޤ ޟީންގެެެ.15 ެއެހެން ެކޯޓުގެ ެފެމިލީ ެއ އި ެއިސްޤ ޟީ ެއެކުލެވިގެންވ ނީ، ެޤ ޟީން ެކޯޓުގެ ފެމިލީ

 .ފެމިލީެކޯޓުގެެއެންމެެއިސްފަރ ތަކީެއިސްޤ ޟީެއެވެ.ެމައްޗަށެވެ

ެ

އިސްެޤ ޟީގެެ

ެމަސްއޫލިއްޔަތުެ

ެ.ކަންކަންެިހމެނެއެވެއިސްެޤ ޟީގެެމަސްއޫލިއްޔަތުގެެތެރޭގައިެއަންނަނިވިެެ.16

ނޑައެޅުންެ(ހ)ެެ ެ.ކޯޓަށްެހުށަހެޅޭެމައްސަލަތައްެބަލ ނެެޤ ޟީންެކަ

ެ.އިޖުރ އީެކަންކަމުގައިެކޯޓުގެެއެންމެހ ެޤ ޟީންނަށްެަލފ ދީެއެހީތެިރވެދިނުންެ(ށ)ެެ

ެ.އިޖުރ އީެއަދިެއިދ ރީެކަންކަމުގައިެކޯޓުގެެރަޖިސްޓްރ ރަށްެއިރުޝ ދުދިނުންެ(ނ)ެެ

ނޑިޔ ރުންނަށ އި،ެޤ ޫނނީެވަީކލުންނަށ އި،ެޢ ންމުްނނަށްެެ(ރ)ެެ ކޯޓުގެެނިންމުްނތަކ އިެޙުކުމްތައްެފަ

ެ.ފަސޭހައިންެބެލޭނެެއުޞޫލަކ އިެއިންތިޒ މެއްެހަމަޖެއްސުން

ެމިނޫންވެސްެެ(ބ)ެެ ެހުށަހެޅޭ ެގުޅިގެން ެމައްސަލަތަކ  ެލަސްވެގެންނ އި ެމައްސަލަތައް ކޯޓުގެ
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ެދިވެހިރ އްޖެެ|ެެމ ލެ|ެެ(20212)އޯކިޑްެމަގުެ|ެެފުރަތަމަެފަންގިފިލ |ެެޖަސްޓިސްެބިލްޑިންގ|ެެފެމިލީެކޯޓުެ
Family Court  |  Justice Building  first floor  |  Orchid Magu (20212)  |  Male’  |  Republic of Maldives 

 Phone: 3325502 , 3322306 :ފޯން | Fax: 3323269 :ފެކްސް | web: familycourt.gov.mv :ވެބްސައިޓް

ެ.އެޅުންޝަކުވ ތައްެބަލައި،ެފިޔަވަޅުެ

ެެ(ޅ)ެެ ެނަްނބަރު ެޤ ނޫނު)2010/13ެެޤ ނޫނު ނޑިޔ ރުންގެ ެފަ ެ(ދިވެހިރ އްޖޭގެ 31ެެގެ 32ެއަދި

ެދެ ެއެ ެބ ރުތައް ެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކ އި ެބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ެމ އްދ ގައި މ އްދ ގައިެެވަނަ

ެފަރ ތުންވެސްެ ެފަނޑިޔ ރުންގެ ެއެހެން ެއެކަންކަން ެއަދ ކުރުމ އި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް

ެކަށަވަރުކުރުން

ނޑައަޅަންޖެހޭެސިޔ ސަތުތަކ އިެމަޝްރޫޢުތައްެއެކުލަވައިެއެކަށައަޅައިެެ(ކ)ެެ ކޯޓުގެެތަރައްޤީއަށްެކަ

ެ.ހިންގުމުގައިެކޯޓަށްެލަފ ދީެއެހީެތރިވެދިނުން

ެ.ކަންަކމުގައ އިެޙ ލަތްތަކުގައިެކޯޓަށްެއެހީތެރިވުންެކޯޓުންެޖަވ ބުދ ރީެވ ންޖެހޭެ(އ)ެެ

ކަންކަންެހިންގުމުގައިެޢަދުލުެއިންޞ ފުެޤ އިމްކުރުމުގެެބ ރުގެެޢ ންމުެއިދ ރީކަންކަންެކޯޓުގެެެ(ވ)ެެ

ެ.ރ ވައިެހިންގ ފަރ ތްތަކަށްެޭބނުްނވ ެމަޝްވަރ އ އިެލަފ ދިނުން

ެނަގަހައްޓައި،ެހިމ ޔަތްކޮށް،ެކުރިއެރުވުމަށ އި،ެ(މ)ެެ ރައްޔިތުންގެެސަލ މަތ އި،ެެޤ ނޫނުގެެވެރިކަން

ެ.އ އި،ެޢ ންމުެމަޞްލަޙަތުެދިފ ޢުކުރަންެމަސައްކަތްކުރުންރައްޔިތުންގެެމަންފ 

ނޑައެޅުންެކޯޓުގެެކުރިމަގުެބައްޓަންެ(ފ)ެެ ނޑިތައްެކަ ނޑުދަ ެ.ކުރ ނެޮގތުގެެމިސްރ ބ އިެލަ

ެގޮތުންެެ(ދ)ެެ ެތަރައްޤީކުރުމުގެ ެހިފަހައްޓަިއ ެމުސްތަޤިއްލުކަން ެމިނިވަންކަމ އި ެނިޒ މުގެ ޝަރުޢީ

ެ.ފޯރުކޮްށދީެމަގުދައްކައިދިނުންބޭނުންވ ެއެހީތެރިކަންެ

ެޤ ނޫނުއަސ ސީންނ އިެެ(ތ)ެެ ެވ ޖިްބތަކ އި ެޤ ޫނނީ ެއެންމެހ  ެހަމަޖެިހފައިވ  ެއަދ ކުރުމަށް ކޯޓުން

ނޑައަޅ ެއެންމެހ ެމަސްއޫލިއްޔަތުތައްެއަދ ކުރުން  .ޤ ނޫނުންެއިސްެޤ ޟީެއަދ ކުރުމަށްެކަ

ެ

ެެ(ލ)ެެ ެޤ ނޫނުގެ ނޑިޔ ރުންގެ 13ެެފަ ެ ެމ އްދ ގެ ނޑިޔ ރުންެގެ(ށ)ަވނަ ެފަ ެމަތިން ެގޮތުެގ ގައިވ 

ެ.ސަލ މަތީެކަންތައްެހިނގ ެނުހިނގ ެގޮތްެބަލައިެކަށަވަރުެކުރުން

ނޑިޔ ރުންގެެޤ ނޫނުގެެެ(ގ)ެެ ނޑިޔ ރުންގެެމުސ ރައިގެެއިތުރުންެލިބ40ެެޭފަ ވަނަެމ އްދ ގައިވ ެފަ

ނޑިޔ ރުންނަށްެިލބިދިނުމަށްެމަސައްކަތްެކުރުން ެ.އިނ ޔަތްތައްެފަ

ޤ ޟީންެ

ެޢައްޔަންކުރުންެ

ެދިވެހިރ އްޖޭެ.17 ެޢައްޔަންކުރ ނީ ެޤ ޟީން ެޤ ނޫނުއަސ ސީކޯޓަށް ެޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ވ ގޮތުގެމަތީްނެެގައިގެ

 .ެއުފައްދ ފައިވ ެޖުޑީޝަލްެސަރވިސްެކޮމިޝަނުންނެވެ

ެ
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ެދިވެހިރ އްޖެެ|ެެމ ލެ|ެެ(20212)އޯކިޑްެމަގުެ|ެެފުރަތަމަެފަންގިފިލ |ެެޖަސްޓިސްެބިލްޑިންގ|ެެފެމިލީެކޯޓުެ
Family Court  |  Justice Building  first floor  |  Orchid Magu (20212)  |  Male’  |  Republic of Maldives 

 Phone: 3325502 , 3322306 :ފޯން | Fax: 3323269 :ފެކްސް | web: familycourt.gov.mv :ވެބްސައިޓް

ޤ ޟީެ ެެ.18ެޝަރީޢަތްކުރެ  ެުޙކުމް ެބަލ  ެގޮތެއްގައި ެއ ންމު ެމައްސަލަތައް ެހުަށހެޅޭ ެކޯޓަށް ެހުރެގެންެފެމިލީ ެޤ ޟީ ެއެއް ކުރ ނީ

ެމަިޖލީހަކުްނނެވެ ެޝަރީޢަތުގެ ެހިންގ  ެޒ ތަށ އިެ. ެމައްސަލައެއްގެ ެހުށަހެޅޭ ެޯކޓަްށ ެފެމިލީ ނަމަވެސް

ެމައްސަލައެ ެއެ ެބަަލއި ެއެހެނިހެްނެކަންކަމަށް ެވަށައިެގންވ  ެމައްސަލައިގެ ެޤ ޟީެބ ވަތަށ އި ެއެއް އް،

ެ ެޢައަށްވުރެ ެއެގިނަ ެމައްޗަށް ެޤ ޟީންގެ ެޤ ީޟންގެެދަދެއްގެ ެޢަދަދެއްގެ ެއޮނަހިރި ކުލެވިގެްނވ 

 .މަޖިލީހަކުންެބެލުމަށްެހަމަޖެއްުސމުގެެއިޚްތިޔ ރުެފެމިލީެކޯޓުގެެއިސްޤ ޟީެއަށްެލިބިގެންވެއެވެ

ެ

ޤ ޟީންގެެ

ެމަސްއޫލިއްޔަތުެ

ެ.ޤ ޟީންގެެމަސްއޫލިއްޔަތުެތެރޭގައިެއަންނަނިވިެކަންކަންެހިމެނެެއވެެ.19

ެ

ހެދިފައިވ ެޤ ނޫނުތަކ ެއެއްގޮތަށްެއިންޞ ފުެވރިކަމ އި،ެތެދުވެރިކަމ އެކުެޤ ނޫނުއަސ ސީެއ އިެެ(ހ)ެެ

ެ.ހ މަކަންބޮޑުެގޮތަކަށްެޝަރީޢަތުެގެމަޖިލީސްެހިންގުން

ެހިތުމ އެުކެެ(ށ)ެެ ެޙުރުމަތްތެރިކޮށް ެތަކަްށ ެޤަވ ިޢދު ެޤ ޫނންތަކަށ އި ެއެންމެހައި ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ނޑުަތއްެހިފެހެއް ެ.ޓުންމަސައްކަތުގެެފަންނީެމިންގަ

ެހެކިވެރިްނނަށ އިެ(ނ)ެެ ެވަކީލުްނނަށ އި، ެޤ ޫނނީ ެހ ޟިރުވ  ެކޯޓަްށ ެގުޅިގެން ، މައްސަލައަކ އި

ެފަރ ތްތަކ އިެ ެއެންމެހައި ެބައްދަލުވ ންެޖޭހ ެވަގުތުގައި ެވަޒީފ ގެ ެމީހުންަނށ އި، އ ންމުންގެ

ެ.ބަޔަކަށްވުންމުޢ މަލ ތްެކުރުމުގައިެޤ ޟީންނަީކެކެތްތެރި،ެމަސްއޫލުވެރިެއަދިެޚިދުމަތްތެރިެ

މައްސަލައ ގުޅޭގޮތުންެހުށަހަޅަންޖެހޭެހެއްކ އިެޤަރީނ ެހުށަހެޅުމ އިެމައްސަލައ ގުޅޭެވ ހަކަތައްެެ(ރ)ެެ

ެފަރ ތްތަކަްށެ ެތަމްސީލުކުރ  ެޚަޞްމުން ެނުވަތަ ެޚަޞްމުންނަށް ެމައްސަލައިގެ ދެއްކުމަށް

ެ.އިޖުރ އ ތުގައިވ ެގޮތުގެެމަތިން،ެއެކަށޭނެެފުރުޞަތުެދިނުން

ެނަގަހައްޓައިެ(ބ)ެެ ެވެރިކަން ެސަލ މަތ އި، ޤ ނޫނުގެ ެރައްޔިތުންގެ ެކުރިއެރުވުމަށ އި، ، ހިމ ޔަތްކޮށް

ެ.ެރައްޔިތުންގެެމަންފ އ އި،ެއ ންމުެމިނިވަންކަންެދިފ ޢުކުރަންެމަސަްއކަތްެކުރުން

ެޤ ނޫނުއަސ ސީންނ އިެ(ޅ)ެެ ެވ ިޖބުަތކ އި ެއެންމެހައި ެޤ ނޫނީ ެހަމަޖެހިަފއިވ  ެއަދ ކުރުމަށް ެޤ ޟީން

ނޑައަޅ ެއެންމެހ ެމަސްއޫލިއްޔަތުތައްެއަދ ކުރުން ެ.ޤ ނޫނުންެޤ ީޟންެއަދ ކުރުމަށްެކަ

ެހައިސިއްޔަތުންެެ(ކ)ެެ ެރަސްމީ ެޤ ޟީްނ ެގޮތްގޮތުންވެސް ެއެހެނިހެން ެއަދި މައްސަލަތަކ ގުޅިގެން

ނޑ އިެ ބައްދަލުކުރ ެއެންމެހައިެފަރ ތްތަކ އިެމުޢ މަލ ތްެކުރުމުގައިެޤ ޟީންގެެސުލޫކީެމިންގަ

ެ.އެއްގޮތްވ ެގޮތުގެެމަތިންެއަމަލުުކރުން
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ެދިވެހިރ އްޖެެ|ެެމ ލެ|ެެ(20212)އޯކިޑްެމަގުެ|ެެފުރަތަމަެފަންގިފިލ |ެެޖަސްޓިސްެބިލްޑިންގ|ެެފެމިލީެކޯޓުެ
Family Court  |  Justice Building  first floor  |  Orchid Magu (20212)  |  Male’  |  Republic of Maldives 

 Phone: 3325502 , 3322306 :ފޯން | Fax: 3323269 :ފެކްސް | web: familycourt.gov.mv :ވެބްސައިޓް

ެމަސްއޫލިއްޔަތައްެެ(އ)ެެ ެއެްނމެހައި ެއަދ ކުރަންޖެހޭ ެޤ ޟީން ެޤ ނޫނުން ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި

 .އަދ ކުރުމަށްޓަކައިެކުރަންޖެހޭެއެންމެހައިެކަންކަންެކުރުން

ެ

ެއުޞޫލުތަކ އިެ.20ެޤ ޟީންގެެބ ރުތައްެ ެއިސްލ މްދީނުގެ ެލިިބދެނީ ެބ ރު ެޤ ނޫުނެެޚިލ ފުނުވ ެޤ ޟީންނަށް ެމަތިން ގޮތުގެ

ެތެރެއިންނެވެ ެދ އިރ ގެ ެޤ ނޫނުގެ ެއަންނަިނވިެ.ެއަސ ސީއ އި ެތެރޭގައި ެބ ރުތަކުގެ ެޤ ޟީްނގެ މިގޮތުން

ެ.ކަންކަންެހިމެނެއެވެ

ެނުެޖހިެ(ހ)ެެ ެވަކިފަރ ތަކަށް ެއަދ ކުރުމުގައި، ެދައުރު ެނެތި،ެ، ޤ ޟީންގެ ެތަޢައްޞުބެއް ެވަކި އަދި

ެ.ޤ ޟީންަނށްެލިބިފައިވ ެއިޚްތިޔ ރުެބޭނުންކުރުންެޢަދުލުވެރިެގޮތުގައި

ެޙުރުމަތްތެރިކޮށްެެ(ށ)ެެ ެޙައްޤުތަކަށް ެއަސ ސީ ެރައްޔިތުންގެ ެއަދ ކުރުމުގައި، ެދައުރު ޤ ޟީންގެ

ެ.ހިތައި،ެއެޙައްޤުތައްެޙިމ ޔަތްެކުރުން

ެެ(ނ)ެެ ެއެންެމހައި ެއަދ ކުރަންޖެހޭ ެޤ ޟީން ެޤ ނޫނުން މަސްއޫލިއްޔަތުތައްެޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި

ެ.އަދ ކުރުމަށްޓަކައިެކުރަންޖެހޭެއެންމެހައިެކަންކަންެކުރުން

ެ

ޤ ޟީންގެެސުލޫކީެ

ެމިންގަނޑުެ

159ެޤ ޟީންގެެޢަމަލުތައްެަބހައްޓ ންވ ނީ،ެދިވެހިރ އްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔ ގެެޤ ނޫނުއަސ ސީގެެެ(ހ)ެ.21

ެ ެމ އްދ ގެ ެ(ނ)ވަނަ ެސަރވިސ2ެެްގެ ެޖުޑީޝަލް ެގޮތުގެމަިތްނ، ެނަްނބަރުގައިވ  ަވނަ

ނޑ ެއެއްގޮތަށެވެ ނޑައަޅ ެސުލޫކީެމިންގަ ެ.ެކޮމިޝަނުންެކަ

ެެ(ށ)ެެ ެމ އްދ ގެ ެ(ހ)މި ެކަންކަުމގެ ެތެރޭގައްޔ އިެގައިވ  ެކޯޓު ެޤ ޟީން، ެޯކޓުގެ ެފެމިލީ އިތުރަށް،

ެއިންޞ ފުެގެ ެޢަދުލް ެއެއްގޮތްވ ގޮތުގެމަތިން، ެވިސްނުމ  ެޖުޑީޝަރީގެ ެބޭރުގައިވެސް ކޯޓުން

ެއެކުވެރިކަމ ެ ެއޮންނަންޖެހޭ ެމެދުގައި ެމީހުންގެ ެއެްނމެހ  ެހިމެނޭ ެތެރޭގައި ބ ރު

ެ.އ ލ ކޮށްެއެކަމަށްެބ ރުދޭންވ ނެއެވެމަސަްއކަތްކުރުމުގެެރޫޙު، އެއްބައިވަންތަކަމުގައިތިބެ

ެޙަވ ލުކުރެވޭެެ(ނ)ެެ ެޤ ޟީއަކ  ެއެ ެމަސައްކަތްކުރަންވ ނީ ެއަަބދުވެސް ެޤ ޟީއަކުެމ ެކޮންމެ ކޯޓުގެ

މައްސަލަތައްެވީެއެންމެެއަވަހަކަށްެނިންމުމުގައްޔ އިެކޯޓުގެެއެހެނިހެންެެމަސައްކަތްތަކަށ އިެ

 .ކޯޓުގެެމަޞްލަޙަތަށްެއިސްކަންދީގެންނެވެ

ެ

ެފައިސ އެއްެެެ.22ޤ ޟީންގެެ ެއެއްވެސް ެވިޔަސް ެގޮތުްނ ެނުސީދ  ެނުވަތަ ެސީދ ގޮތުން ެޤ ޟީއަކު ެއެއްވެސް ކޯޓުގެ
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މަސައްކަތ އިެ

ގުޅިގެންެހަދިޔެ 

ޤަބޫލުކުރުންެ

ެމަނ ވުންެ

ެކަމަކެ  ެކުރ  ެޙައިޡިއްޔަތުން ެޤ ޟީެއއްގެ ެލިބޭޚިދުމަތެއް، ެއަަގކ ނުލައި ެނުަވތަ ެހަދިޔ އެއް، ނުވަތަ

ެނު ެމަނ ކަމެކެވެގުޅިގެން، ެަޤބޫލުކުރުމަކީ ެގުޅިގެން، ެކަމަކ  ެހިންގ  ެވަަތ ެޤ ނޫނަކ އިެ. މީގެތެރޭގައި

ެއެލަވަްނސްެ ެޢިނ ޔަތ އި ެޚަރަދ އި ެމުސ ރައ އި ެިލބޭ ެމަިތން ެގޮތުގެ ެނުވ  ެޚިލ ފު ެޤަވ ޢިދަކ ިއ ނުވަތަ

 .ފަދަެތަކެއްޗެއްެނުހިމެނޭނެއެވެ

ެ

ޤަޟިއްޔ އ އިެ

ގުޅުންހުރިެ

ފަރ ތްތަކ އިެޤ ޟީންެ

ެމަޝްވަރ ނުކުރުންެ

ެއެއްެވސްެެ.23 ެކޯޓުެގ ެގޮުތން، ެމައްސަލައަކ ބެހޭ ެނުވަތަ ެޤަޟިއްޔ އަކ  ެއެއްވެސް ެހުަށހެޅޭ ކޯޓަށް

ެ.ޤ ޟީއަކުެއެއްވެސްެފަރ ތަކ ެއަމިއްލަެގޮތުންެޚިޔ ލުެބަދަލުކުރުމަކީެމަނ ެކަމެކެވެ

ޤ ޟީންެއެހެންެ

ެމަސައްކަތްނުކުރުންެ

ެމަސްއޫލިެ.24 ެއެމީުހންގެ ެތަޚްޞީޞްުކރ ެޤ ޟީންނަކީ ެވަގުތެއް ެހުރިހ  ެއެމީހުްނގެ ެއަދ ކުރުމުގައި އްޔަތު

ެވ ންވ ނެއެވެ ެބަޔަކަށް ނޑިޔ ރަކަށްެ. ެފަ ެކަމެއް ެއެއްވެސް ެކަންކަމުންކުރެ ެއަންނަނިވި މިގޮތުްނ

ެ.ނުކުރެވޭނެއެވެ

ެސަރުކ ރުގެެއޮފީހެއްގެެއިދ ރީެވަޒީފ އެއްެ(ހ)ެެ

ނޑިޔ ރުކަންެެ(ށ)ެެ ެއެހެންެއެއްވެސްެކޯޓެއްގެެފަ

ެކޯޓެއްގައިެެ(ނ)ެެ ެއެއްވެސް ެވިޔަސް ެޙައިސިއްޔަތުން ެއަމިއްލަ ެނުވަަތ ެފަރ ތުްނ ދައުލަތުގެ

ެވަކ ލ ތުކުރުން

ެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެމެމްބަރުކަންެެ(ރ)ެެ

 އަމިއްލަެއެއްވެސްެފަރ ތެއްގެެވަޒީފ އެއްެ(ބ)ެެ

ެ

ޤ ޟީންގެެ

ބެހިެ މަސައްކަތެ 

ނުފޫޒުެފޯރުވެ 

ެނުހެދުންެ

ެޤ ޟީންގެެެ.25 ެވިޔަސް، ެމީހަކު ެޙަވ ލުވެހުރި ެހިންގުމ  ެކަމެއް ެދައުލަތުގެ ެވިޔަސް، ެފަރުދަކު އަމިއްލަ

ެ.ެމަސައްކަތ ެބެހިެނުފޫޒުެފޯރުވައިެހަދައިގެނެއްެނުވ ނެއެވެ

ތަޢައްޞުބުންެ

ެއެއްކިބ ވުންެ

ެމަސައްކަތުގައިެ.26 ެވަކިފަރ ތަކުްނެެ،ޤ ޟީންގެ ެބުރަނުވެ، ެވަކިަފރ ތަކަށް ެނިންމ ންވ ނީ ކަންތައްތައް

ެޤ ނޫނ އިެ ެއ އި ެިތބެ،ެޤ ޫނނުއަސ ސީ ެއެއްކިބ ވެ ެޖެހިުލންުނވެ،ެތަޢައްުޞބުން ެބިރަކަށް ދައްކައިފ ނެ

 .އެއްގޮތަށެވެ
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ެ

ެެ.27ެޤ ޟީންގެެއެހީތެރިންެ ެނަްނބަރު ެޤ ނޫުނ ެހިނދެއްގައި ެބޭނުންވެއްެޖ ެޤ ޟީން ދިވެހިރ ްއޖޭގެެ)2010/13ެކޯޓުގެ

ެޤ ނޫނު ނޑިޔ ރުންގެ ެފަ ެޢައްޔަންެ( ެއެހީތެރިން ެޤ ޟީންގެ ެކޯޓަްށ ެފެމިލީ ެމަތިން ެގޮތުގެ ގައިވ 

 .ެކުރެވިދ ނެއެވެ

ެ

ެ
 

ެ

 ރަޖިސްޓްރ ރކޯޓުެ
ެ

ެހިންގުމުގައި،ެެ(ހ)ެ.28ެކޯޓުެރަޖިސްޓްރ ރެ ެކޯޓުގައި ެމައްސަލަތައް ެއެފަދަ ެަބލައިގަތުމ އި، ެމައްސަލަތައް ެހުށަހެޅޭ ކޯޓަށް

ެ ެނަްނބަރު ެޤ ނޫނުެ)2010/22ެޤ ނޫނު ެކޯޓުތަކުގެ ެދިވެހިރ އްޖޭގެ ެޤަވ ޢިދ އިެ( ެމި އ އި،

ެކޯޓުގައިެ ެރަޖިސްޓްރ ރއަކު ެއެހީތެރިވެޭދނެ ެކޯޓަށް ެ ެމަތިްނ ެގޮތުގެ އެއްގޮތްވ 

ެ.ެހުންނ ންވ ނެއެވެ

ެއިސްޤ ޟީެެ(ށ)ެެ ެކޯޓުގެ ެލަފަޔ އެކު ެޤ ޟީންގެ ެކޯޓުގެ ެފެމިލީ ެރަޖިސްޓްރ ރެއައްޔަންކުރ ނީ ކޯޓު

 .ެއެވެ

ެ

ކޯޓުެރަޖިސްޓްރ ރގެެ

ެމަސްއޫލިއްޔަތުެ

ެ.ެކޯޓުެރަޖިސްޓްރ ރގެެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެެތެރޭގައިެއަންނަނިވިެަކންތައްތައްެހިމެނެއެވެެ.29

ެ.މައްސަލަތަކ އިެިލޔެކިޔުންތައްެބަލައިގަތުންކޯޓަށްެހުށަހެޅޭެެ(ހ)ެެ

ެއެއްގޮތަްށތޯެެ(ށ)ެެ ެޤަވ ޢިދ  ެމި ެހުށަހެޅިފައިވަނީ ެލިޔެކިޔުންތައް ެމައްސަލަތަކ އި ެހުަށހެޅޭ ކޯޓަށް

ެކަށަވަރުކުރުން ެނުވަތަެެ،ބަލ ބެލުމުންެ،މިގޮތުން. ެ ެމައްސަލައަކީ ެހުށަހެޅިފައިވ  ކޯޓަށް

ެެއެ ެލިޔުމެއްނަމަ ެނުވަތަ ެމައްސަލައެްއ ެހުށަހެޅިފައިވ  ެޚިލ ފަށް ެޤަވ ޢިދ  ެމި ލިޔެކިޔުމަކީ

ެނުވަތަެ ެއެންގުމުގެ ެއިސްލ ޙުކުރުމަށް ެއެއްގޮތަށް ެމިޤަވ ޢިދ  ެލިޔުމެއް، ެނުވަތަ ެމައްސަލައެއް

ެލިޔުމެ ެނުވަތަ ެމައްސަލައެއް ެބަލައިނުއެ ެރަޖިސްޓްރ ރއަށްެއް ެއިޚްތިޔ ރު ގަތުމުގެ

ެ.ެލިބިގެންވެއެވެ

ެކޯޓަށްެހުށަހެޅޭެމައްސަލަތަކުގެެރަޖިސްޓްރީެބެލެހެއްޓުންެެ(ނ)ެެ
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ެދިވެހިރ އްޖެެ|ެެމ ލެ|ެެ(20212)އޯކިޑްެމަގުެ|ެެފުރަތަމަެފަންގިފިލ |ެެޖަސްޓިސްެބިލްޑިންގ|ެެފެމިލީެކޯޓުެ
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ެކޯޓުގެެކަލަންޑަރުެތައްޔ ރުކުރުމ އިެޝ އިޢުކުރުންެ(ރ)ެެ

ެެ(ބ)ެެ ެަފރ ތެއްގެ ެދެފަރ ތުންކުރެ ެހިމެނޭ ެމައްސަލަެއއްގައި ެހުށަހެޅިފައިވ  ެމަތިންކޯޓަށް ެ،އެދުމުގެ

ެ.އެފަރ ތުގެެވަކީލުެބަދަލުކުރުމުގެެހުއްދަދިނުން

ެ.މައްސަލައެއްގައިެހިމެނޭެފަރ ތެއްގެެބަދަލުގައިެއަންނަފަރ ތެއްެަބަދލުކުރުމުގެެހުއްދަެދިނުންެ(ޅ)ެެ

ެދަޢުވ ކުރ ނަމަެ(ކ)ެެ ެއަހުލުވެރިއަކު ެއެހެްނބަހެއްެގ ެއެހެންބަހެއްގެެެ،ދިވެހިބަސްނޫން ނުވަތަ

ެ.ތަރުޖަމ ނަކުެހޯދުމަށްެއެންުގންެ،އަހުލުވެރިއަކަށްެދަޢުވ ެރައްދުވ ނަމަ

ކޯޓުގެެޢ އިލީެމައްސަލަތައްެޙައްލުކުރުމ ބެހޭބައިގެެމަސައްކަތްެހިނގަމުންދ ނީެއިސްެޤ ޟީގެެެ(އ)ެެ

ެދަުށންނެވެ ެބެލުމުގެ ެރަޖިސްޓްރ ރގެ ެޯކުޓ ެމަތިން ެލަފ ގެ ެއިރުޝ ދ އި އެބައިގައިެެއަދި.

ެމަސައްކަތްެ ެސޯޝަލްވ ރކަރުގެ ެކައުންސިލަރއ އި ެމީޑިއޭޓަރއ އި ެމަސައްކަތްކުރ  އިސްވެ

ެޤ ޟީއަށްެ ެއިސް ެރިޕޯޓް ެއަދ ކުރަމުންދ ގޮތުެގ ެމަސްއޫލިއްޔަތުތައް ެއެމީހުންެގ މޮނިޓަރކޮށް

ެ.ރަޖިސްޓްރ ރެއެންގުން

ެެ(ވ)ެެ ެކޯޓުތަކ ބެހޭ ެހިނަގމުންދަނީ ެކަންކަން ެއެންމެހ  ެއެއްގޮތަށްޯތެކޯޓުގެ ެޤަވ ޢިދ  ެމި ޤ ނޫނ އި

ެ.ބަލައި،ެއެކަންކަންެަތންފީޒުކުރުމުގައިެއިސްެޤ ޟީއަށްެއެހީތެރިވުން

ނޑައަޅ ފައިވ ެކަންކަންެ(މ)ެެ  .މިޤަވ ޢިދުގައިެކޯޓުގެެރަޖިސްޓްރ ރގެެމަސްއޫލިއްޔަތުގެެގޮތުގައިެކަ

ެ

ރަޖިސްޓްރ ރގެެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައްެ

އެހެންފަރ ތަކެ 

ެޙަވ ލުކުރުންެ

ެޙ ލަތެއްގައިެ.30 ެނެތް ެވ ޖިުބަތއްެ، ރަޖިސްޓްރ ރއެއް ެމަޤ މުގެ ެޙ ލަތެއްގައި، ެނުކުޅެދިއްޖެ ެއޭނ  ނުވަތަ

ެޢައްޔަންކުރެވެންދެންެ ެރަޖިްސޓްރ ރއެއް ެއެހެން ެނުަވތަ ެފެެށންެދން، ެއޭނ އަށް އަދ ކުރަން

ނޑައަޅ މީހެކެވެެރަޖިސްޓްރ ރގެެމަސްއޫލިއްޔަތުތައްެއަދ ކުރ ނީެއިސްެޤ ޟީެއެކަމަށް  .ކަ

ެ

ރަޖިސްޓްރ ރގެެ

އަލުންެނިންމުންެ

ބަލަންއެދިެ

ެހުށަހެޅުމުގެެޙައްޤުެ

ެެ(ހ)ެ.31 ެނަންބަރު ެޤ ނޫނު)2010/22ެޤ ނޫނު ެކޯޓުތަކުގެ ެޤަވ ޢިދުންެ(ެދިވެހިރ އްޖޭގެ ެމި އިންނ އި

ެނިންމުމަކ އިމެދުެ ެނިންމ  ެނުވަތަ ެކަމަކ އިމެދު، ެއެއްވެސް ެރަޖިސްޓްރ ރެކުރ  ބ ރުލިބިގެން

ެއެކަމ އިެ ެއިޚްތިޔ ރު، ެުހށަހެޅުމުގެ ެކޯަޓށް ެއެދި ެަބލައިދިނުމަށް ެއަުލން ެނުޖެޭހނަމަ، ހިތްހަމަ

ެ.ެވަތަެއެެނިންމުމަކ އިެގުޅުންުހރިެކޮންމެެފަރ ތަކަށްވެސްެލިބިގެންވެއެވެނު

ގައިެބަޔ ންކޮށްފަިއވ ެފަދަެކަމެއްެދެވަނަެފަހަރަށްެބަލައިދިނުމަށްެއެދޭނަަމ،ެ(ހ)މިމ އްދ ގެެެ(ށ)ެެ

ދުަވހުގެެ(ެަހތެއް)7ެއެންގިެދުަވހުންެެފިށގެންެެއެނިންމުމެއްެނިންމަިއ،ެއެކަންެއެފަރ ތަކަށް
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ެ.އެމުއްދަތުގައިެހުށަނ ޅައިފިނަމަެއެކަމެއްެނުބެލޭނެއެވެ.ެތެރޭގައިެލިޔުމުންެހުށަހަޅަންވ ެނއެވެ

ޅުމ އިެމެދުެގެެދަށުންެހުށަހަޅ ެހުށަހެ(ެހ)ގައިވ ެމުއްދަތުގައި،ެމިމ އްދ ގެެ(ެށ)މިމ އްދ ގެެެ(ނ)ެެ

ނޑައަޅ ނީ ެކަ ެޤ ޟީ، ގޮތެއް ެއިސް ެހިންގުމ ެކޯޓުގެ ެކޯޓު ެއެވަގުތަކު ެހަވ ލުވެހުރިެނުވަތަ

 ެ.ފަރ ތެކެވެ

ެ

ެ

ެ

ެ
 މައްސަލަެހުށަހެޅުމ އިެބަލައިގަތުންެ

ެ
މައްސަލަެެ

ެހުށަހެޅުންެ

ެހުށަހެޅޭނީެ(ހ)ެ.32 ެމައްސަލަ ެފޯމަކުންެ، ކޯޓަށް ެޚ އްޞަކުރެވިފައިވ  ެހުށަހެޅުމަށް ެމައްސަލައެއް އެ

ެ.ކުރުމަށްފަހުއެވެނުވަތަެއެެފޯމެއްގެެފޯމެޓަށްެތަްއޔ ރުކުރެވިފައިވ ެފޯމުެފުރިހަމަެ

ެެ(ށ)ެެ ެމ އްދ ގެ ެހުރިހެ (ހ)މި ެބުނެފައިވ  ެފޯމުގައި ެއެ ެހުށަހަޅ އިރު، ެފޯމު ެބުނެފައިވ  ގައި

ެ.ކިއުންތައްެހުށަހަޅަންވ ނެއެވެލިޔެ

ެލިޔެކިޔުންތަކ އިެެ(ނ)ެެ ެެއންމެހައި ެބުނެފައިވ  ެހުށަހެޅުމަށް ެއެޯފމުގައި ެފޯމ އެކު ެހުށަހަޅ  މައްސަލަ

ެ.މައްސަލަެބަލައިުނގަނެވޭނެއެވެނުލައިެކޯޓަށްެ

ެލިޔުމުންެެ(ރ)ެެ ެއެކަން ެަހމަޖައްސ  ެތަރުޖަމ ނެއް ެބަލައިގަނެވޭނީ ެމައްސަލަ ެހުށަހަޅ  ބިދޭސީން

ެއެންގުމުންނެވެ ެދިެވހިބަސް. ެރަނގަޅަށް ެކުރެ ެިބދޭސީން އެނގޭފަރ ްތތަކުގެެެނަމަވެސް،

 .މިމ އްދ ެހުރަހެއްެނ ޅައެވެެތަރުޖަމ ނަކުެނުގެެނސްެކުރިއަށްެގެންދިއުމަށް، މައްސަލަތައް

ެ

މައްސަލަެހުށަހަޅެ 

ެފޯމުެފުރިހަމަނުވުންެ

ެއިސްލ ޙުކުރުމަށްެެ(ހ)ެ.33 ެފޯމު ެއެ ެ ެނުވ ނަމަ ެފުރިހަމަ ެމަޢުލޫމ ތު ެފޯމުގައިވ  ެހުށަހަޅ  މައްސަލަ

އަިދެ.ެއެންގުންެނުވަތަެއެެފޯމުެބަލައިުނގަތުމުގެެއިޚްތިޔ ރުެރަޖިސްޓްރ ރއަށްެލިބިގެންވެއެވެ

ެ.ދުވަހުގެެމުއްދަތެއްެދޭންވ ނެއެވ3ެެއިސްލ ޙްެކުރުމަށްެފޯމްެ

ެެ(ށ)ެެ ެމ އްދ ގެ ެދީފައިވެ (ހ)މި ެރަޖިސްޓްރ ރ ެއިސްލ ޙުކުރުމަށް ެފޯމެއް ެގޮތުެގމަތިން ގައިވ 

ެ.ފޯމުެބަލައެއްެުނގަނެވޭނެއެވެމުއްދަތުގައިެއެކަމެއްެއިސްލ ޙުނުކޮށްފިނަމަ،ެއެެ

ެކޯޓަށްެެ(ހ)ެ.34މައްސަލަެކޯޓުގައިެ ެމި ެމައްސަލައަކީ ެހުށަހެޅިފައިވ  ެަބލައިގަތުމަށްފަުހ، ެފޯމު ެމައްސަލަހުށަހަޅ  ކޯޓަށް
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ޤަޟިއްޔ އެއްގެެ

ގޮތުގައިެރަޖިސްޓްރީެ

ެކުރުންެ

ެޤަޟިއްޔ އެއްގެެ ެކޯޓުގައި ެމައްސަލައެއް ެއެ ެމައްސަލައެއްކަމުގައިވ ނަމަ، ެފަަދ ބަލައިގަނެވޭ

ެ.ެގޮތުގައިެރަޖިސްޓްރީކުރަންވ ނެއެވެ

ެެ(ށ)ެެ ެމި ެމައްސަލަތައްެ(ހ)މ އްދ ގެ ެނިންމ  ެބަލައިގަންަންނ ެކޯޓަށް ެގޮުތގެމަތިން ގައިވ 

ވަނ36ެެަބަލައިގަނެ،ެކޯޓުގައިެޤަޟިއްޔ ެއއްގެެގޮތުގައިެރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނީެމިެޤަވ ޢިދުގެެ

ެ.މ އްދ ގައިވ ެގޮތުގެމަތިންެރަޖިސްޓްރޭޝަންެފީެދެއްކުމުންނެވެ

މައްސަލަެ

ދަފްތަރުގައިެރިކޯޑްެ

ެކުރުންެ

ެެ(ހ)ެ.35 ެހުށަހެޅޭ ެކޯޓަށް ެބަލައިަގނެޭވ ެކޯޓަށް ެތެރެއިން ެމައްސަލައެއްވެސްެމައްސަލަތަކުެގ ކޮންމެ

ެމައްސަަލތަކ ބެހޭކޯޓަ ެބަލައިގަތުމ އެކު ެކުރަންވ ނެއެވެެށް ެރިކޯޑް މައްސަލަތައްެ.ެދަފްތަރުގައި

ެ.ެދަފްތަރުެކުރ އިރުެމައްސަލަތަކ ބެހޭެދަފްތަރުގައިެއަންނަނިވިެމަޢުޫލމ ތުެހިމަނަންވ ނެއެވެ

ެނަންެ.1ެެެ ެފަރ ުތގެ ެރައްދުވ  ެމައްސަލަ ެފަރ ތ ިއ ެހުށަހަޅ  ދިވެިހެެ،މައްސަލަ

ެނަންބަރު ެކ ޑު ެއަންގައިދޭ ެެރައްޔިތެއްކަން ެނަންބަރު/ ެއުޅޭެެ،ޕ ސްޕޯޓް މިހ ރު

ެ.ފޯނުެނަންބަރުެ،ދ އިމީެއެޑްރެސްެ،އެޑްރެސް

ެ.މަޞްލަޙަތުެހިމެނޭެއެހެންެފަރ ެތއްވ ނަމަެއެފަރ ތަކ ބެހޭެމަޢުލޫމ ތުެެ.2ެެެ

ެޤަޟިއްޔ ެނަންބަރު،  މައްސަލައިގެެރަޖިސްޓްރީެނަންބަރުެ.3ެެެ

ެދަޢުވ ގެެބ ވަތްެެ.4ެެެ

 .ތ ރީޚްެމައްސަލަެހުށަހެޅުނުެ.5ެެެ

ެ

ެބަލައިނުގަނެވޭެެ(ށ)ެެ ެކޯޓަށް ެސަބަބަކ ހުރެ ެއެއްވެސް ެތެރެއިން ެމައްސަލަތަކުގެ ެހުށަހެޅޭ ކޯޓަށް

ެ.މައްސަލަތައްވެސްެކޯޓުގައިެރިކޯޑުެކުރެވެންވ ނެއެވެ

ކޯޓަށްެމައްސަލަެހުަށހަޅ އިރު،ެެއމައްސަލައެއްެހުށަހަޅ ެފޯމުގައިެބުނ ެޢަދަދަަކށްެއެފޯމެއްގެެެ(ނ)ެެ

ކޮޕީއ އި،ެމައްސަލަެސ ބިތުކުރުމަށްެހުށަހަޅ ެއެންމެހ ެލިޔެކިޔުންތަކުގެެކޮޕީއ އިެމައްސަލައެ 

 .ގުޅިގެންެހުށަހަޅަންެބޭުނންވ ެއެހެނިހެންެހެއްކ އިެޤަރީނ ެހުށަހަޅަްނވ ނެއެވެ

ެ

ެކުރެވޭނީެެ.36ެފީެެފޯމުެ ެރަޖިސްޓްރީ ެގޮތުގައި ެޤަޟިއްޔ އެއްގެ ެކޯޓުގެ ެބަލައިގަނެ ެމައްސަލައެއް ެހުށަހެޅޭ ެެެކޯޓަށް

ެފ1ެީމިެޤަވ ޢިދުގެެޖަދުވަލުެ އަދިެމިެަފއިސ އަކީ،ެއެއްވެސްެސަބަބަކ ހުރެެ.ެދެއްކުމުންނެވެެގައިވ 

ެއެއް ެނުވަތަ ެއަނބުރ ގެންދިޔަނަމަވެްސ ެމަްއސަލަ ެހުށަހަޅ ފަރ ތުން ެސަބަބަކ ުހރެެމައްސަލަ ވެސް
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 .ެެބ ޠިލްވީނަމަވެސްެއަނބުރ ެދެޭވެނެފައިސ އެއްނޫނެވެ

ެ

މަޞްލަޙަތުެ

ހިމެނޭފަރ ތްތައްެ

ެބައިވެރިވުންެ

ެބަޔ ންޮކށްެެ.37 ެހިމެނޭކަމަށް ެަމޞްލަޙަތު ެއެހެންފަރ ތެއްގެ ެމައްސަަލއެއްގައި، ެހިނގަމުންދ  ކޯޓުގައި

ެ ެއެ ެުހށަހެޅުމުން، ެކޯަޓށް ެއެފަރ ތުން ެޯކުޓންެއެކަން ެހިމެނޭކަމަށް ެމަޞްލަޙަތު ފަރ ތެއްގެ

ެވ ހަަކެ ެދައްކަންބޭނުންވ  ެގުޅިގެން ެމައްސަލައ އި ެބައިވެރިވެ، ެމައްސަލައިގައި ނިންމައިފިނަމަ،

ދެއްކުމ އިެމައްސަލައ އިެގުޅިގެންެހުށަހަޅަންޭބނުންވ ެލިޔެކިޔުމ އިެރިކޯޑުތައްެހުށަހެޅުމުގެެފުރުަޞތުެ

 .އެފަރ ތަކަށްެލިބިގެންވެއެވެ

ެ

ބަދަލުގައިެ

ޙ ޟިރުވ ނެެފަރ ތެއްެ

ެޢައްޔަނުކުރުންެ

38.ެ

ެ

ެ

ެކޯޓަށްެެ(ހ) ެބަދަލުގައި ެޚަޞްމެއްގެ ެއެއްވެސް ެހިމެނޭ ެމައްސަލަތަކުގައި ެހުށަހެޅޭ ކޯޓަށް

ެ:ޙ ޟިރުވ ނެެއެހެންެފަރ ތެއްެހަމަޖެއްސޭނީ

ެ

ެބަލިހ ލުހުރިގޮުތންެކޯޓަށްެޙ ޟިުރވުމަށްެނުކުޅެދިގެންވުންެނުވަތަެެ.1ެެެ

ތިމ ެވަޒަންވެރިވެގެންެދިރިއުޅެމުންދ ެއަތޮޅުނޫންެއަތޮޅެއްގެެކޯޓަަކށްެޙ ޟިރުވ ންޖެހޭެެ.2ެެެ

ެހިނދެއްގައިެނުވަތަެ

ެދިުއްނެެ.3ެެެ ެކޯޓަށް ެދޫޮކށް ެމީހަކު ެބަލަންޖެިހފައިވ  ެތިމ  ެނުަވތަ ެގޯތިގެދޮރު ތިމ ގެ

ެދަތިވ ފަދަެސަބަބުތަކެއްެހުރުމުްނެނުވަތަ

ެެެ4.ެެ ެޤަބޫލުކުރެވޭފަަދެރަށުގައިނުހުރެވޭފަދަ ެކޯޓަށް ެދިމ ވުންފަދަ މުހިންމުަކމެއް

ެ.ސަބަބުތަކަށްޓަކައެވެ

ެޙ ޟިރުވެވޭނީެެ(ށ)ެެ ެމަޖިލީހަށް ެޝަރީޢަތުގެ ެބަދަލުގައި ެމަތިން ެމ އްދ ގައިވ ގޮތުގެ މި

ެ.ގ ތްތިމ ެގެމީހަކަށެވެެގެޙ ޟިރުވ ންޖެހޭެމީހ 

ބަދަލުގައިެޝަރީޢަތަށްެޙ ޟިރުވ ނެެފަރ ތެއްެމައްސަލައެއްގައިެހިމެނޭެއެއްވެސްެޚަސްމެއްގެެެ(ނ)ެެ

ެފެށުމުގެެ،ޢައްޔަންކުރ ނަމަ ެމަޖިލީސް ެެޝަރީޢަތުގެ ެކުރިނ30ެެްެލަސްވެގެން މިނިޓް

ނޑައެޅިފައިވ ެފޯމުންެނުވަތަެއެފޯމުގެެފޯމެޓަށްެތައްޔ ރުކުރެވިފައިވ ެލިޔުމ އިއެކުެ އެކަމަށްެކަ

ެ.އެވެފޯމުގައިެބަޔ ންކޮށްފައިވ ެތަކެތިެހުށަހަޅަންވ ނެ

ެފަރ ތްެެ(ރ)ެެ ެހުށަހެޅި ެމައްސަލަ ެޢައްޔަންކޮށްފައިވަނިކޮށް، ެމީހަކު ެބަދަލުގައި މައްސަލައެއްގައި
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ެބަދަލުެ ެނުވަތަ ެޙ ޟިރުވ ންއެދޭނަމަ ެއަޑުއެހުމަށް ެރައްދުވިފަރ ތުން ެމައްސަލަ ނުވަތަ

ެ ނޑައެޅިފައިވ  ެކަ ެއެކަމަްށ ެއެދޭނަމަ، ެބ ޠިލްކުރަން ެއޮތުން ެއޮތް ފޯމުންެހަމަޖައްސ ފައި

ެތަކެތިެ ެބަޔ ންކޮށްފައިވ  ެފޯމުގައި ެލިޔުމ އިއެކު ެތައްޔ ރުކުރެވިފައިވ  ެފޯމެޓަށް ެއެފޯމުގެ ނުވަތަ

 .ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ

ެ

ވަރިެެއެހެންފަރ ތަކެ 

ެޙަވ ލުކުރުންެ

ެނުވަަތެެ.39 ެދަޢުވ ކުރ ފަރ ތް ެމައްސަލަތަުކގައި ެހުށަހަޅ  ެވަރިކުރުމަށްއެދި ެނުވަތަ ވަރިވުމަށް

ެވަރިވުމަްށެ ެނުވަތަ ެވަރިކުރުން ެޙ ޟިރުވ ފަރ ތ އި ެޝަރީޢަތަށް ެބަަދލުގައި ދަޢުވ ލިބޭފަރ ތުގެ

ެއިދ ރ އަކުްނެ ެރަސްމީ ެކަމ ބެހޭ ެލިއުމެއް ެއެނގޭ ެއެކަން ެޙަވ ލުކޮށްފައިވ ނަމަ ެ އެއްބަސްވުން

ެ.ތަސްދީޤުކޮށްެކޯޓަށްެހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ

ެ

ޤ ނޫނީެވަކީލަކުެ

ެޢައްޔަނުކުރުންެ

ެކުރ ނަަމ،ެެ.40 ެޢައްޔަން ެވަކީލަކު ެޤ ނޫނީ ެރައްދުވ ފަރ ތުން ެމައްސަލަ ެނުވަަތ ެހުށަހަޅ ފަރ ތުން މައްސަލަ

ެ ެފެށުމުގެ ެމަޖިލީސް ެނުވަަތ30ެެޝަރީޢަތުގެ ެފޯމުން ނޑައެޅިފައިވ  ެކަ ެއެކަމަށް ެކުރިން މިނިޓް

ެބަޔ ންކޮށްފައި ެފޯމުގައި ެލިޔުމަކ އިއެކު ެތައްޔ ރުކުރެވިފައިވ  ެފޯމެޓަށް ެތަކެިތެއެފޯމުގެ ވ 

ެ.ެހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ
ެ

 އިބްތިދ އީެބައްދަލުވުންެ
ެ

މައްސަލައިގެެ

ލިޔުންތައްެދަޢުވ ލިބޭެ

ޙަވ ލުކުރުންެ ެފަރ ތެ 

ެއެެެ.41 ެރަޖިސްޓްރީވުމުން، ެކޯޓުގައި ެގޮތުގައި ެޤަޟިއްޔ އެއްގެ ެބަލައިގަނެ ެފޯމު މައްސަލައިގެ

ެ ެއެދިއްޖެ ެކޯޓުގައި ެފަރ ތުން ެދަޢުވ ލިބޭ ެއަދިެމައްސަލައިގ  ެކޮޕީ ެފޯމުގެ ެދަޢުވ  ހިނދެއްގައި

 .ހުށަހެޅިފައިވ ެލިޔުންތަކުގެެކޮޕީެކޯޓުންެޙަވ ލުކުރަންވ ނެއެވެ

ެެ

އިބްތިދ އީެ

ބައްދަލުވުމަށްެ

ެމައްސަލަެފޮނުވުންެ

ެސ ފުކުރަންޖެހޭެެ(ހ)ެ.42 ެމައްސަލައ ގުޅޭގޮތުން ެކުރިން ެބޭްއވުމުގެ ެޝަރީޢަތް މައްސަލައިގެ

ެކޯޓަްށެ ެނިންމުމަށްޓަކައި، ެކަންކަްނ ެނިންމަންޖެހޭ ެއިދ ރީގޮތުން ެއަދި ެޤ ނޫނީ މަޢުލޫމ ތ އި

ެމައްސަލަތަްއެ ެފޮނުވ ނޭ ެއަޑުއެހުމަްށ ެއިބްތިދ އީ ެތެެރއިން ެމައްސަލަތަކުގެ ހުށަހެޅޭ

ނޑައަޅ ނީެރަޖި ެ.ެސްޓްރ ރއެވެކަ

ެެ(ށ)ެެ ެމ އްދ ގެ ެއެެ(ހ)މި ެޤ ޟީއަކު ެބައްލަވ  ެމައްސަލަ ެއެ ެއެހެންއޮތްނަމަވެސް، ގައި

ެމައްސަލައެއްެ ެއަޑުއެހުމަށް ެއިބްތިދ އީ ެކުރިން ެބޭއްވުމުގެ ެއަޑުއެހުން ެފުރަތަމަ މައްސަލައިގެ
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ެ.ުހރަހެއްނ ޅައެވެ(ެހ)ފޮނުވުމަކަށްެމިެމ އްދ ގެެ

އިބްތިދ އީެ

ބައްދަލުވުމުގައިެ

ެކުރަންޖެހޭެކަންކަންެ

ެ.ެއިބްތިދ އީެބައްދަލުވުމުގައިެއަްނަނނިވިެކަންކަންެެކޯޓުންެކުރަންވ ނެއެވެެ.43

ެިލބިފައިވ ކަްނެެ(ހ)ެެ ެދަޢުވ ލިބޭފަރ ތަށް ެކޮޕީ ެލިޔުންތަކުގެ ެހުށަހެޅިފައިވ  ެއަދި ެކޮޕީ ެފޯމުގެ ދަޢުވ 

ެކަށަވަރުކުރުން

ެެ(ށ)ެެ ެމައްސަލަތައް ެސުލްޙަވެރިކަމ އެކުެޢ އިލީ ެފޮނުަވއިގެން ެމައްސަލަ ެބެހޭބަޔަށް ޙައްލުކުރުމ 

ެމައްސަލަެނިންމުމުގެެފުރުސަތުެއޮތްކަންެސ ފުކޮށްދިނުންެ

މައްސަލައިގައިެހިމެނޭެފަރ ތްތަކެ ެ،މައްސަލައިގެެއަޑުއެހުންެއޮންނ ނެެދުވަސްތައްެއަންގައިެ(ނ)ެެ

 .ޙަވ ލުކުރުންޝަރީޢަތުގެެއަޑުއެހުމަށްެޙ ޟިރުވުމަށްެއަމުރުެ

ެ

އިބްތިދ އީެ

ބައްދަލުވުމުގެެ

ެބައިވެރިންެ

ެއެކުއެކީަގއިެެ.44 ެފަރ ތްތަކ  ެހުރިހ  ެހިމެނޭ ެމައްސަލައިގައި ެބޭއްވުމުގައި ެބައްދަލުުވންތައް އިބްތިދ އީ

 .ެނުވަތަެވަކިވަކިންެބައްދަލުވުންެޭބއްވުމުގެެއިޚްތިޔ ރުެރަޖިސްޓްރ ރއަށްެލިބިގެންވެއެވެ

ެ

އިބްތިދ އީެ

ބައްދަލުވުމަށްެ

ޙ ޟިރުވުމަށްެ

 އެންގުންެ

ެ

ެފަރ ތްެ.45 ެހިމެނޭ ެމައްސަލ ގައި ެބޭއްވުަމށްޓަކައި ެބައްަދލުވުން ެޙ ޟިރުވުަމށްެއިބްތިދ އީ ެކޯަޓށް ެތަކަށް

ެ.ެއަންގަންވ ނެއެވެ

އިބްތިދ އީެ

ބައްދަލުވުންެއޮންނަެ

ނޑައަޅައިެ ތ ރީޚެއްެކަ

 އެންގުންެ

ެ

46.ެެ ނޑައަޅައިއިބްތިދ އީ ެކަ ެބ އްވ ެނެތ ރީޚެއް ެތ ރީޚަކ ިއެެ،ބައްދަލުުވން ެބ އްވ ނެ ެއަޑުއެހުން އިބްތިދ އީ

ެ.ެއަންގަންވ ނެއެވެދުަވސްކުރިނ3ެެްއްސަލައިގައިެހިމެނޭފަރ ތްތަކަށްެބަންދުެނޫންެގަޑިއެއްެމަ

މައްސަލައިގައިެ

މަޢުލޫމ ތުެ ބޭނުންވެ 

ހޯދުމަށްެދެވޭެ

ެފުރުސަތުެ

ެހުަށހަޅަންބޭުންނވ ެެ.47 ެދައުވ ލިބޭފަރ ތުން ެމައްސަލަތަކުގައި ެހުށަހެޅޭ ެއަޑުއެހުމަށް އިބްތިދ އީ

ެޢ އްުމެ ެލިބޭފަރ ތަށް ެދަޢުވ  ެހޯުދމަށް ެހޯދުންތައް ެހޯދަންޖެހޭ ެމައްސަލައ ގުޅިގެން ލިޔެކިޔުންތަކ އި

ެ ެދެވޭނީ ެދުވަހެވ10ެެއުޞޫލެއްގެގޮތުން ެމައްސަ. ެމިހެންއޮތުމަކުން ެމ އްދ ގައި ެބ ވަތ އިެމި ލ ގެ
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 .ޙ ލަތަށްެބަލައިެއިތުރުެމުއްދަތެްއެދިނުމަކަށްެމިމ އްދ ހުރަހެއްެނ ޅ އެވެ

ެ

އިބްތިދ އީެ

އަޑުއެހުމަށްެ

ޙ ޟިރުނުވުމުންެ

 ކަންކުރ ނެގޮތްެ

ެ

ެއެެެ.48 ެޙ ޟިރުނުވެއްޖެނަމަ ެއަޑުއެހުމަކަށް ެއެއްވެސް ެއިބްތިދ އީ ެމައްސަލައިގައި ެސަބަބަކ ހުރެ އެއްވެސް

ެ.ޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހަށްެފޮނުވ ލެވޭނެއެވެމައްސަލައެއްެ

އިބްތިދ އީެއަޑުއެހުންެ

 ބޭއްވިދ ނެެއަދަދުެ

ެ

ެ.ެއަޑުއެހުެމވ2ެެއިބްތިދ އީެއަޑުއެހުމުގެެގޮތުގައިެގިނަވެގެންެބޭއްވޭނީެެ.49

އިބްތިދ އީެ

ބައްދަލުވުންތަކުގެެ

ރިޔ ސަތުެ

 ބެލެހެއްޓުންެ

ެ

ެބައްދަލުވުެ.50 ެބަލައިބްތިދ އީ ެރިޔ ސަތު ެކޯޓުގެްނތަކުގެ ެރަޖިސްޓްރ ރެެރަޖިސްޓްރ ރެހައްޓ ނީ ނުވަތަ

ނޑައަޅ ެފަރ ތެކެވެ ެ.އެކަމަށްެކަ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ
ެ

ގެންދިއުންެ  މައްސަލަެއަނބުރެ 
ެ

މައްސަލަެއަނބުރެ 

ެގެންދިއުންެ

ެެ(ހ)ެ.51 ެމައްސަލަތަކ އި ެުހށަހަޅ  ެކޯޓަށް ެގޮތެއްެެވަރިސ ބިތުކުރުމަށްއެދި ެޝަރީޢަތުން ވަރިއ މެދު

ެ ެމައްސަލަތަކ އި ެހުށަހަޅ  ނޑައެޅުމަށް ެފިޔަވައިެކަ ެމައްސަލަތައް ެސ ބިތުކުރުމުެގ ނަސަބު

ެއަނބުރ ެ ެފަރ ތުން ެހުށަހެޅި ެމައްސަލަ ެމައްސަލައެއް، ެއެއްވެސް ެހުށަހެޅިފައިވ  ކޯޓަށް

ެއިޚްތިޔ  ެއަނބުރ ގެންދިއުމުެގ ެމައްސަލަ ެޭބނުންވެއްޖެނަަމ، ެމައްސަލަެގެންދަން ރު

ެިލބިގެންވެއެވެ ެހުށަހެޅިފަރ ތަށް ެއެމައްސަަލެ. ެ ެއަނބުރ ގެންދެވޭނީ ެމައްސަލައެއް މިގޮތުން،

ެ.ެހުށަހެޅިފަރ ތުންެޝަރީޢަތުގެެމަިޖލިހަށްެޙ ޟިރުވެެދަޢުވ ދޫކޮށްލުަމށްެއެދުމުންނެވެ

ެނުވަތަެނަސަބުެެ(ށ)ެެ ނޑައެޅުމަށް ެކަ ެގޮތެއް ެވަރިއ މެދުެޝަރީޢަތުން ެނުވަތަ ވަރިެސ ބިތުކުރުމަށް

ެކޯޓުންެ ެމައްސަލައަކ މެދު ެެއ ެހުށަހަޅައިފިނަމަ، ެމަްއސަލައެއް ެކޯޓަށް ސ ބިތުކުރުމަށްއެދި
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ނޑައަޅައިެނިންމަންވ ނެއެވެ ެ.ެވަކިގޮތެއްެެކަ

ެ
ެ

 މައްސަލަތައްެބެލުންެ/ެޝަރީޢަތްެހިންގުންެ
ެ

ޞުލްޙަވެރިކަމ އެކުެ

މައްސަލަެނިންމުމަށްެ

ެބ ރުއެޅުންެ

ެމައްސަލައެއްނަމަެެެ(ހ)ެ.52 ެޞުލްޙަކުރެވިދ ނެ ެމައްސަލައަކީ ެއެ ެހުށަހެޅުމުން، ެމައްސަލައެއް ކޯޓަށް

ެ ެނަްނބަރު ެޤ ޫނނު)2000/4ެޤ ނޫނު ެޢ އިލ އ ބެހޭ ެދެފަރ ތުގެެ( ެމަތީން ގައިވ ޮގތުގެ

ެޞުލްޙަވެ ެވ ހަކަދައްކައިގެން ެކޯޓުންެދެމެދުގައި ެޙައްލުކުރުމަށް ެމައްސަލަ ެއެ ރިކަމ އެކު

 .ބ ރުއަޅަންވ ނެއެވެ

ެ

ޝަރީޢަތުގެެ

މަޖިލީހުގައިެ

ވ ހަކަދެއްކުމުގެެ

ެފުރުޞަތުެދިނުންެ

ެދެވޭނީެެ(ހ)ެ.53 ެފުރަތަމަ ެއެންމެ ެފުރުޞަތު ެވ ހަކަދެއްކުމުގެ ެޤަޟިއްޔ އެއްގައިވެސް، ކޮންމެ

އެއްވެސްެ.ެތުެދެވޭނީެދަޢުވ ލިބޭެފަރ ތަށެވެއަދިެއެްނމެެފަހުެފުރުޞަ.ެދަޢުވ ކުރ ެފަރ ތަށެވެ

ެނުވަތަެ ެޤ ޟީގެ ެބަލ  ެމައްސަލަ ެދެއްކޭނީ ެވ ހަކަ ެމަޖިލީުހގައި ެޝަރީޢަތުގެ ފަރ ތަކުން

ެ.ޤ ޟީންގެެއިޛްނަެއ އިެއެކީގައެވެ

ޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެވަކީލުެޙ ޟިރުވެެހުރިނަމަ،ެޚަޞްމުގެެފަރ ތުންެއ ންމުެގޮތެއްގައިެެ(ށ)ެެ

ެ.ވ ހަކަދައްކ ނީެވަކީލެވެ

ގައިެއެހެންއޮތްަނމަވެސް،ެމައްސަލައިގައިެހިމެނޭެޚަޞްމުންކުރެެޚަޞްމަކު،ެ(ށ)މިެމ އްދ ގެެެ(ނ)ެެ

ެމައްސަލައ ެ ެނުވަތަ ެއެދިއްޖެަނމަ، ެވ ހަކަދައްކަން ެއަމިްއލައަށް ެމަޖިލީހުގައި ޝަރީޢަތުގެ

ެޤ ޟީ ެސ ފުކުރުމަށް ެކަމެއް ެފަރ ތުން ެޚަޞްމުގެ ެސީދ  ެއެފަރ ތަްށެގުޅިގެން ެފެންނަނަމަ އަށް

ެ.ވ ހަކަދެއްކުމުގެެފުރުޞަތުެދެވޭެނއެވެ

ކޯޓަށްެޙ ޟިރުވުމުގެެ

ެއަމުރުެފޮނުވުންެ

ެމައްސަލައިގެެ.54 ެވ ގޮތުގެމަތިން ެޤަވ ޢިދުގައި ެހިމެނޭެެމި ެމައްސަލ ގައި ެއެކަން ެތ ވަލުކޮށް އަޑުއެހުން

ެއަންަގންވ ނެއެވެ ެފަރ ތްތަކަށް، ެިތންަވނަެ. ެހިމެނޭ ެމަޞްލަހަތު ެމައްސަލ ގައި މީގެއިތުރުން،

 .ފަރ ތެއްވ ނަމަ،ެއެފަރ ތަކަށްވެްސެއަންގަންވ ނެއެވެ

ެ

ެކޯޓަށްެެ(ހ)ެ.55ެވަގުތީެއަމުރުެ ެނުވަތަ ެމައްސަލައެއްގައި ެޢ އިލީ ެއެޅުމަކީ ެފިޔަވަޅު ެވަގުތީ ެނެރުމ އި ެއަމުރު ވަގުތީ

ހުށަހެޅިފައިވ ެމައްސަލައަކ އިެގުޅިގެން،ެއެމައްސަލައެއްެނިމުމުގެެކުރިންެކޯޓުންެފިޔަވަޅެއްެ

ެދަރިެ ެލިބިފައިވ  ެނުަވތަ ެފަރ ތަކަށް ެހިމެޭނެދެފަރ ތުންކުރެ ެމައްސަލ ގައި ންނަށްެނ ޅައިފިނަމަ
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ެކަމެއްކުރުމަށްެ ެގުޅިގެން ެއެަކމ  ެހުރުމ އިއެކު، ެސަބަބެއް ެބެެލވޭ ެކަމަށް ެލިބިދ ނެ ގެއްލުމެއް

ެއަޅެ  ެކޯޓުން ެގުޅިގެން ެއެކަމ  ެނުވަތަ ެއަމުރު، ެކުރ  ެކޯޓުން ެނުކުރުމަށް ެކަމެއް ނުވަތަ

ެ.ފިޔަވަޅެވެ

ެވަގުތީެެ(ށ)ެެ ެގުޅިގެން ެމައްސަލައަކ  ެހުށަހެޅިފައިވ  ެކޯޓަށް ެނުވަތަ ެމައްސަލައެއްގައި ޢ އިލީ

.ެއަމުރަކަށްެއެދިެހުށަހެޅުމުގެެޙައްޤުެމައްސަލ ގައިެހިމެނޭެކޮންމެެފަރ ތަކަށްެލިބިގެންވެއެވެ

ެވަގު ެމައްސަލައެއްގައި ެޢ އިލީ ެފަރ ތްތަކަށްވެސް ެކަމ ބެހޭ ެދައުލަތުގެ ެއިތުރުން ެމީގެ ތީެއަދި

ެ.ެއަމުރަކަށްެއެދެވިދ ނެއެވެ

ެއެކަމަށްެެ(ނ)ެެ ެހުށަހަޅ ނީ ެއެދި ެއަޅައިދިނުމަށް ެފިޔަވަޅެއް ެވަގުތީ ެނުވަތަ ެއަމުރަކަށް ވަގުތީ

ެ.ެޚ އްޞަކުރެވިފައިވ ެފޯމުންނެވެ

ެއެދިެެ(ރ)ެެ ެއަޅައިދިނުމަށް ެފިޔަވަޅެއް ެވަގުތީ ެނުވަތަ ެއަމުރަކަށް ެވަގުތީ ެމައްސަލައެއްގައި ޢ އިލީ

ެބަލައިެ ެއަޅަންޖެހޭތޯ ެފިޔަަވޅެއް ެއެފަދަ ެނުަވތަ ެެނރެންޖެހޭތޯ ެއަމުރެއް ެއެފަދަ ހުށަހެޅުމުން

ެފެނިއްޖެ ެކޯޓަށް ެޢަދުލުވެރިގޮތްކަމަށް ެއެންމެ ެއޮތް ެއެމައްސަލ ގައި ެނެރުމަކީ ނަަމ،ެއެއަމުރެއް

 .ެއެފަދަެއަމުރެއްެނެރުމުގެެއިޚްތިޔ ރުެކޯޓަށްެލިބިގެންވެއެވެ

ެފިޔަވަޅެއްެެ(ބ)ެެ ެވަގުީތ ެނުވަތަ ެއަމުރެއް ެވަގުތީ ެޙ ަލތްތަކުގައި ެބަޔ ންކޮށްފައިވ  ތިރީގައި

ެ.އަޅައިދިނުމަށްއެދިެހުށަހެޅިދ ނެއެވެެ

ފިލައިގެންެހިނގައިދ ނެކަމަްށެމައްސަލައިގައިެހިމެނޭެފަރ ތްތަކުގެެތެރެއިންެފަރ ތެއްެެ.1ެެެ

ެޤަބޫލުކުރެވޭެސަބަބުތަކެއްެހުރުންެ

ެރ އްޖެއިންެެ.2ެެެ ެރުުހމ ނުލ  ެއެކެއްގެ ެދަރިން ެނުވަތަ ެދަރިއަުކ ެިލބިފައިވ  ދެމީހުންނަށް

ެބޭރަށްެގެންގޮސްފ ނެކަމުގެެބިރުެހީވުންެ

ެިލބުމުެގެެ.3ެެެ ެޙައްޤު ެޙަޟ ނަތުގެ ެގުޅިގެން ެމައްސަލަތަކ އި ެކުއްޖ އަްށެޙަޟ ނަތު ކުރިން

ެނުވަތަެދަރިންނަށްެގެއްުލންެލިިބދ ނެކަމުގެެބިރުހީވުންެ

މައްސަލ ގައިެޙުކުމްެކުރެވޭއިރުެއެޙުކުމްގެެމަޤްޞަދުެޙ ޞިލްނުވެެހިނގައިދ ނެކަމަށްެެ.4ެެެ

ެޤަބޫލުކުރެވޭެސަބަބުތަކެއްެހުރުންެ

ލިބިދ ނެކަަމށްެޤަބޫލުކުރެވޭަފަދެމައްސަލ ގައިެހިމެނޭެއެއްވެސްެފަރ ތަކަށްެގެއްލުމެއްެެ.5ެެެ
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ެކަމެއްވ ނަމަެވަކިކަމެއްެކުރުވުމުގެެގޮތުންެނުވަތަެހުއްޓުވުމުގެެގޮުތން

ެއެއްވެސްެެ.6ެެެ ެކުރިން ެކުރުމުގެ ެޙުކުމް ެކޯޓުން ެމައްސަލައެއްގައި ެހުށަހެޅިފައިވ  ކޯޓަށް

ެ ެއެދަރިއަކަށް ެނުލިބި ެދަރިއަކު ެދަށުގައިުހރި ެބެލުމުގެ ގެއްލުމެއްެފަރ ތެއްގެ

ެޙަވ ލުވެގެްނެ ެނުވަތަ ެހުރެއްޖެނަމަ، ެސަބަބުތަކެއް ެަޤބޫލުކުރެވޭ ލިބިދ ނެކަމަށް

ެސަބަބުތަކެްއެ ެޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ެދީފ ނެކަމަށް ެގެއްލުމެއް ެއެކުއްޖ އަށް ހުރިފަރ ތުން

ެހުރުން

ެޙުކުމްެެ.7ެެެ ެކޯޓުން ެލިބިފައިވ ކަމަށް ެވަކިފަރ ތަކަށް ެޙައްޤު ެޙަޟ ނަތުގެ ކުއްޖ ގެ

ެފައިވަނިކޮށްެއެފަރ ތުގެެއިޒްަނއ ނުލ ެދަރިފުޅުެގެންދިޔުންކޮށް

ެއަޅަންޖެހޭކަމަްށެެ.8ެެެ ެފިޔަވަޅެއް ެވަގުީތ ެނުވަތަ ެނެރެދިނުމަްށ ެއަމުރެއް ވަގުތީ

ެޤަބޫލުކުރެވޭފަދަެސަބަބެއްެއޮުތންެ

ެމުއްދަތަކަށެވެެ(ޅ)ެެ ނޑަައޅ  ެކަ ެކޯޓުން ެދެމިއޮންނ ީނ ެފިޔަވަޅު ެނުވަަތ ެއަމުރު ެވަގުތީ ނުަވތަެ.

ނޑައަޅަންދެނެވެ ެ.އެމައްސަލައެއްގައިެކޯޓުންެވަކިގޮތެއްެކަ

ެހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަެެ(ކ)ެެ ެފިޔަވަޅ މެދު ެވަގުތީ ެނުވަތަ ެއަމުރު ެވަގުތީ ެނެރޭ ކޯޓުން

 .އިސްތިއުނ ފުކުރުމުގެެޙައްޤުެމައްސަލައ ގުޅުންހުރިެކޮންމެެފަރ ތަކަށްމެެލިބިގެންވެއެވެ

ެ

އަޑުއެހުންެބޭއްވުމަށްެ

ނޑަ އެޅިފައިވެ ކަ

ތ ރީޚުެނުވަތަެގަޑިެ

ެބަދަލުކުރުންެ

ެތ ރީޚަކަށްެެ(ހ)ެ.56 ނޑައެޅިފައިވ  ެކަ ެބޭއްވުމަްށ ެއަޑުއެހުން ެމައްސަލައެއްގެ ެހުަށހެޅިފައިވ  ކޯޓަށް

ެ.ނުވަތަެގަޑިއަކަށްެބަދަލުގެނައުމުެގެއިޚްތިޔ ރުެމައްސަލަެބަލ ެޤ ޟީއަށްެލިބިގެންވެއެވެ

ެެ(ށ)ެެ ެމ އްދ ގެ ެހ)މި )ެ ެގެނެސްފިނަމަގައިވ  ެބަދަެލއް ެއެއްވެސް ެތ ވަަލށް އެކަންެ، ޮގތުެގމަތިން

 .މައްސަލައިގައިެހިމެނޭފަރ ތްތަކަްށެލަސްނުކޮށްެއަންގަންވ ނެއެވެ

ެ

ެއެމައްސަެ(ހ)ެ.57ެޙުކުމްެކުރުންެ ެއަވަހަކަށް ެވީއެންމެ ެނިމުމަށްފަުހ، ެއަޑުއެހުންތައް ެމަޖިލީހުގެ ލައިގެެޝަރީޢަތުގެ

ެ.ޚުލ ޞ ެރިޕޯޓުެމައްސަލ ގައިެހިމެނޭެފަރ ތްތަކަްށެދޫކުރަންވ ނެއެވެޙުކުމްެއިއްވައި،ެ

ެެ(ށ)ެެ ެމ އްދ ގެ ެހ)މި ެޙުކުމްެ( ެތ ރީޚެއްގައިނަމަ، ެފަހުގެ ެއިއްވ ނީ ެޙުކުމް ެގޮތުެގމަތިން ގައިވ 

 .އިއްވުންެއޮންނ ނެދުވަސްެމައްސަލައިގައިެހިމެނޭފަރ ތްތަކަށްެކުރިްނެއަންގަންވ ނެއެވެ
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ެ

ެޙުކުމަށްެބަދަލުެ

ެގެނައުންެ

ެހިސ ބުގެެޢަދަދެއްެޖެހުމުގައިެައރ ފައިވ ެއޮޅުމެއްެނުވަތަެއޮޅިގެންެެ.58 ލިޔުމުގައިވ ެއިމްލ ކުށެއްެނުވަތަ

ެއެއްވެސްެ ެއިއްވުމަށްފަހު ެޙުކުމް ެޙުކުމަކަށް ެކޯޓުގެ ެފިޔަވައި ެއިޞްލ ޙްކުރުން ވެއްޓިފައިވ ތަނެއް

 .ެބަދަލެއްެނުގެނެވޭނެއެވެ

ެ

މައްސަލައިގެެރިޕޯޓްެ

ެތައްޔ ރުކުރުންެ

ެެ(ހ)ެ.59 ެގިނަވެގެން ެފެށިގެން ެނިމޭދުވަހުން ެމައްސަލައެއް ެހުށަހަޅ  ެސ ދަ)14ެކޯޓަށް ެ ދުވަހުގެެ(

ެލިބޭެނެ ެފަރ ތްތަކަށް ެމަޞްލަޙަތުއޮތް ެކަމުގެ ެރިޕޯޓް ެނިންމިގޮތުގެ ެމައްސަލައެއް ެއެ ތެރޭގައި

ެ.ެއިންތިޒ މްެހަމަޖައްސަންެވ ނެއެވެ

ެފުރިހަމަވެފައިެެ(ށ)ެެ ެކަންތައްތައް ެއަންނަނިވި ެރިޕޯުޓގައި ޝަރީޢަތްނިމުނުގޮތުގެ

ެ.ހުންނަންޖެޭހނެއެވެ

ެޤަޟިއްޔ ެނަންބަރުެެ.1ެެެ

ެޤަޟިއްޔ ގެެބ ވަތްެެ.2ެެެ

ެމައްސަލަެނުވަތަެދަޢުވ ެއައިގޮތްެ.3ެެެ

ެމައްސަލަެހުށަހެޅުނުެތ ރީޚުެ.4ެެެ

ެމައްސަލަެނިމުނުެތ ރީޚުެ.5ެެެ

ެމަޢްލޫމ ތުެ.6ެެެ ެއަންނަނިވި ެފަރ ތުގެ ެހުށަހެޅި ެދަޢުވ  ެނަން،ެ: ެޢ ންމު ެނަން، ފުރިހަމަ

ދ އިމީެއެޑްރެސް،ެމިހ ރުެއުޅޭެއެޑްރެސް،ެޢުމުރު،ެދިވެހިެރައްޔިތެއްކަންެއަންގައިޭދެ

ެ.ކ ޑުެނަންބަރުެނުވަތަެޕ ސްޕޯޓްެނަންބަރު

ެއަންނަނިިވެމަޢްލޫމ ތުެ.7ެެެ ެފަރ ތުގެ ެލިބޭ ެ:ެދަޢުވ  ެނަން،ެދ އިީމެފުރިހަމަ ނަން،ެޢ ންމު

ެކ ޑުެ ެއަންގައިދޭ ެރައްޔިތެއްކަން ެދިވެހި ެޢުމުރު، ެއެޑްރެސް، ެއުޅޭ ެމިހ ރު އެޑްރެސް،

ެ.ނަންބަރުެނުވަތަެޕ ސްޕޯޓްެނަންަބރު

ެދަޢުވ ގެެޚުލ ސ ެެ.8ެެެ

ެޤަޟިއްޔ އ އިެގުޅޭެލިޔުންތަކުގެެމަޢްލޫމ ތުެެ.9ެެެ

ެފ ހަގަކުރެވުނުެނުކުތ ތައްެެ.10ެެެ

 ޙުކުމްެެ.11ެެެ
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ެ

ޝަރީޢަތުގެެ

ެމަޖިލީސްެ

ެޝަރީޢަތުގެެެ(ހ)ެ.60 ެކުރިންނ އި ެވަނުމުގެ ެމަޖިލީހަށް ެޝަރީޢަތުގެ ެފަރ ތްތައް ެޙ ޟިރުކުރެވޭ ކޯޓަށް

ެ.އަންނަނިވިެގޮަތށްެއަމަލުކުރަންެވ ނެއެވެެވެސްމަޖިލީހުގައި

ެެެ1.ެެ ެަތކެތި ެއެފަދަ ެއެއްޗެއްވ ނަމަ ެމަނ  ެވެއްދުްނ ެމަޖިލިަހށް ޝަރީޢަތްކުރ ެޝަރީޢަތުގެ

ެ.ކޮޓަރިންެބޭރުގައިެބެހެއްޓުން

ެ.މޯބައިލްެފޯނުފަދަެތަެކތިެނިއްވ ުލންެ.2ެެެ

ެޤ ޟީެެ.3ެެެ ެއަދި ެކޮޅަށްތެދުވުން ެވަނުމުން ެމަޖިލިހަށް ެޝަރީޢަތުގެ ޤ ޟީ

ެ.އިޝ ރ ތްކުރުމުންެއިށީނުން

ެެެ4.ެެ ެމުޚ ތަބުކުރ އިރު ެޤ ޟީއ އި ެމަޖިލިހުގައި ެޤ ޟީ"ޝަރީޢަތުގެ މިގޮތަްށެ"

ެ.މުޚ ތަބުކުރުން

ެ.ޝަރީޢަތުގެެމަޖިލިހުގައިެޤ ޟީެގެހުއްދައ އިއެކުެވ ހަކަެދެއްކުންެ.5ެެެ

ެހުއްދައ އިއެކުެެ.6ެެެ ެޤ ޟީގެ ެކޮޅަށްތެދުވުމަށްފަހު ެއެއްޗެއް ެބުނަންޖެހޭ ޝަރީޢަތުގައި

ެ.ބުނުން

ހުއްދައ އިއެުކެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހަްށެހުށަހަޅަްނޖެހޭެލިޔުންތަކ އިެބަޔ ްނތައްެޤ ޟީގެެެ.7ެެެ

 .ހުށަހެޅުން

ެ

ޝަރީޢަތްެ

އަޑުއެހުމަށްެމީހުންެ

ެވެއްދުންެ

ެފަރ ތްތަކެއްެެ(ހ)ެ.61 ެގުޅުންހުރި ެޚަސްމުންނ އި ެފަރ ތްތަކަކީ ެއެދޭ ެއަޑުއެހުމަށް ެމައްސަލަތައް ޢ އިލީ

ެޝަރީޢަތުގެެ ެކުރުމަށްފަހު ެފުރިހަމަ ެފޯމު ނޑައަޅ ފައިވ  ެކަ ެއެކަމަށް ކަމުގައިވަނީނަމަ

ެ ނަޑއެޅިފައިވ މަޖިލީސް ެކަ ެެބޭއްވުމަށް ެކޯަޓށ15ެެްވަގުތުގެ ެކުރިން މިނިޓް

ެހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ ެއަޑުއެހުމަށްެ. ެމައްސަލަ ެމިންވަރަކުން ެއޮތް ެޖ ގަ ެކޯޓުގައި ެ މިގޮުތން

ެ.ވަނުމުގެެފުރުޞަތުެކޯޓުންެދެވޭެނއެވެ

ެެ(ށ)ެެ ެމ އްދ ގެ ެހ)މި ެފަރ ތްެ( ެޙ ޟިރުވ  ެއަުޑއަހަން ެޝަރީޢަތް ެމައްސަލައިގެ ެފަދަިއން ގައިވ 

ެހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ ެކ ޑުެކޯޓަށް ެއަންގައިދޭ ެކ ކުކަން ެއެފަރ ތެއްގެ ެއިރު ެވަންނަ .ެއަޑުއެހުމަށް

ެ.އަދިެކ ޑުެނެތްނަމަެއަޑުއެހުމަށްެވަނުމުގެެފުރުސަތެއްެނުލިބޭނެއެވެެ
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ެވަނުމ މެދުެެެދެމަފިރިންގެެ(ނ)ެެ ެފަރ ތެއް ެއެއްވެސް ެއަޑުއެހުމަށް ެޝަރީޢަތް މައްސަލަތަކުގައި

ެޝަރީޢަތްެ ެމައްސަލަތަކުގެ ެއެަފދަ ެނުރުހޭނަމަ ެފަރ ތަކުން ެފަރ ތުންކުރެ ެދެ މައްސަލައިގެ

ެ.އަޑުއެހުމަށްެވަނުމުގެެފުރުޞަތެއްެއެއްވެސްެފަރ ތަކަށްެނުދެވޭނެއެވެ

ެއެއްެވސްެ(ރ)ެެ ެމަޖިލިހަށް ެމައްސަލަެޝަރީޢަތުގެ ެވެއްދޭނީ ެޤ ޟީގެެެމީހަކު ބައްލަވ 

ެ.ވެހުއްދައ އެކުއެ

ެލިބިފައިވ ެެ.62ެސިއްރުެހިފެހެއްޓުންެ ެއޭނ އަށް ެޙައިސިއްޔަތުން ެމަޤ މުގެ ެމުވައްޒަފަކު ެއެއްވެސް ެމަސައްކަތްކުރ  ކޯޓުގައި

ެމަ ެނ ޖ އިޒް ެއަމިއްލައަށް ެބޭނުން ެވަޒީފ ގެ ެއަދ ކުރ  ެނުވަތަ ެމަޢުލޫމ ތެއްގެ ންފ އެއްެއެއްވެސް

ެ.ޙ ޞިލްކުރުމަށްެނުވަތަެއެހެންމީަހކަށްެއެފަދަެމަންފ އެއްެހޯދައިދިުނމަށްެބޭނުންކޮށްެގންނުވ ނެއެވެ

 ތަނ ޒުލުވުންެ

ެ

ެހިމެނޭެެ(ހ)ެ.63 ެމީހަކު ެތިމ ގެ ެދަރަޖައަށްވުރެ ެތިންވަނަ ެފަނޑިޔ ރަކ  ެއެ ނޑިޔ ރަކަށް، ެފަ އެއްވެސް

ެ.މައްސަލައެއްެނުބެލޭނެއެވެ

ެޝަޚްޞީެެ(ށ)ެެ ެނުވަތަ ެއަމިއްލަ ެވިޔަސް ެނުސީދ ގޮތުން ެނުވަތަ ެސީދ ގޮތުން ނޑިޔ ރަކަށް، ފަ

ެގުޅުމެއްގެެ ެފަރ ތަކ އެކުއޮތް ެއެއްވެސް ެހިމެނޭ ެމައްސަލައިގައި ެނުވަތަ މަޞްލަޙަތެއްއޮތް

ެއެއްވެސްެ ެހުރަސްއެޅިދ ނެ ެވ ޖިބަށް ެއަދ ކުރަންޖެހޭ ެގޮތުން ނޑިޔ ރެއްގެ ެފަ ސަބަބުން

ެ.ނެއެވެމައްސަލައެއްެނުބެލޭ

ެ

 ކޯޓުގެެޢ ންމުެމަޖިލިސްެ
ެ

ެކޯޓުގެެެ.64ެޢ ންމުެމަޖިލީސްެ ެ ެތިބޭނީ ެމަޖިލީހުގައި ެޢ ންމު ެކޯޓުގެ ެމި ެއެއްގޮތަށް ެޤ ނޫނ އި ެ ެކޯޓުތަކުގެ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ެ.ެއެންމެހައިެޤ ޟީންނެވެ

ޢ ންމުެމަޖިލީހުގެެ

ެރިޔ ސަތުެ

ެ.ެޢ ންމުެމަޖިލީހުގެެރިޔ ސަތުެބަލަހައްޓ ނީެކޯޓުގެެއިސްޤ ޟީެއެވެެ.65

ޢ ންމުެމަޖިލީހުގެެ

ެކޯރަމްެ

ެއެެެ.66 ެޤ ޟީން ެގިނަ ެއެއްބަޔަށްވުރެ ެެދބައިކުޅަ ެޤ ޟީންގެ ެބޭއްވޭނީ ެބައްދަލުވުމެްއ ެމަޖިލީހުގެ ޢ ންމު

ެ.ބައްދަލުވުމަކަށްެޙ ޟިރުވެެތިބެެގންނެވެ

ެކަންަކނ67ެެް.ޢ ންމުެމަޖިލީހުގެެ ެބަޔ ންކޮށްފައިވ  ެތިރީގައި ެތެރޭގައި ެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ެމަޖިީލހުގެ ެޢ ންމު ޤ ޟީންގެ
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ެ.ހިމެނެއެވެެދައުރުެ

ކޯޓުންެދޭެޚިދުމަތުގެެފެންވަރުެރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައިެކުރަންޖެހޭެކަންކަމ މެދުެެ(ހ)ެެ

 މަޝްވަރ ކޮށް،ެގޮތެއްެނިންމުންެ

ނޑައެޅިފައިވ ނަމަ،ެއެެދ އިރ ތަކަށްެމައްސަލަތައްެެއެެެކޯޓެއްގައިެވަކިެދ އިރ ތަކެއްެެ(ށ)ެެ ކަ

 ބަހައި،ެހަމަޖެއްސުންެ

ކޯޓުގެެބަޖެޓްެތައްޔ ރުކުރުމުގެެކުރިންެބަޖެޓުގައިެހިމަނަންެބޭނުްނވ ެކަންކަމ މެދުެގޮތެއްެެ(ނ)ެެ

 ނިންމުންެ

ނޑައެޅުންެ(ރ)ެެ  ކޯޓުގެެމުވައްޒަފުންެތަމްރީނުކުރަންެބޭނުންެދ އިރ ތައްެކަ

 ކޯޓުގެެރިސެސްގެެތެރޭގައިެހިނގަމުންދ ެމަސައްކަތްތައްެއިންތިޒ މްކުރުންެ(ބ)ެެ

ެ(ޅ)ެެ

ެ

ެކަމެއްެ ެޙަވ ލުކުރެވޭ ެނިންމުމަކުން ެކޯޓުގެ ެސުޕްރީމް ެނުވަތަ ެކަމެއް ނޑައެޅޭ ެކަ ޤ ނޫނަކުން

ެކުރުމުގެެއިންތިޒ މްތައްެހަމަޖެއްސުން

ެކުރަންޖެހޭެކޯޓުގެެދ ޚިލީެކަންކަންެކުރުންމަތީގައިެބަޔ ންކޮށްފައިވ ެކަންކަުމގެެއިތުރުންެެ(ކ)ެެ

ެކޯޓެއްގެެެ(އ)ެެ ެއެ ެޤ އިމުކޮށް ެކޯޓެއްގައިމެ ެކޮންމެ ެދަފްތަރެއް ެމަރުަކޒީ ެމައްސަލަތަކުގެ ބަލަމުންދ 

ެމަރުކަޒީެ ެފަސޭހަތައް ެިއދ ރީ ެބޭނުންވ  ެހިންގުމަށް ެހަލުވިމިނުގައި ެއެކަށީގެންވ  މައްސަލަތައް

 .ހެދުންެގޮތެއްގައިެލިބެމުންދ ނެޮގތްެ

ެ

ޢ ންމުެމަޖިލީހުގެެ

ެބައްދަލުވުންެ

ެކުރެވިގެންނެވެެ.68 ެއެޖެންޑ  ެބ އްވަންވ ނީ ެބައްދަލުވުމެއްވެސް ެކޮންމެ ެމަޖިލީހުގެ ެޢ ންމު ބައްދަލުވުްނެ.

ެވ ނެއެވެ ެޙަވ ލުކުރަން ެއެޖެންޑ  ެބައްދަލުވުމުގެ ެއެއްދުވަސްކުރިން ެލަސްވެގެން ެފެށުމުގެ ނަމަވެސްެ.

ެ ެކަމަކ އި ެބައްދަލުވުްނެކުއްލި ެނުލ  ެޖެހިއްޖެނަަމެއެޖެންޑ އަކ  ެނިންމަން ެގޮތެއް ެމަޖިލީހުން ގުޅިގެން

 .ބޭއްވިދ ނެއެވެ

ެ

ޢ ންމުެމަޖިލީހުންެ

 ކަމެއްެފ ސްކުރުންެ

ެ

.ެޢ ންމުެމަޖިލީހުގެެނިންމުްނތައްެފ ސްވ ނީެޙ ޟިރުވިެޤ ޟީންގެެއަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެެ.69  

ޢ ންމުެމަޖިލީހުގެެ

 ސެކްރެޓަރީެ

ރަޖިސްޓްރ ރެނެތްެ.ެޢ ންމުެމަޖިލީހުގެެއިދ ރީެމަސައްކަތްެބަލަހައްޓ ނީެކޯޓުގެެރަޖިސްޓްރ ރެއެވެެ.70

.ެޙ ލަތެއްގައިެއިސްެޤ ޟީެއެކަމަށްެޢައްޔަންކުރ ެމީހެކެވެ  
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ެ

ޢ ންމުެމަޖިލީހުގެެ

ސެކްރެޓަރީގެެ

ެމަސްއޫލިއްޔަތުެ

ބައްދަލުވުްނަތއްެއިންތިޒ މުކޮށްެޢ ންމުެމަޖިލީހުގެެރައީސްގެެލަފ ގެެމަތިންެކޮމެޓީގެެެ(ހ)ެ.71

އެޖެންޑ ކޮށް،ެޔައުމިއްޔ ެނެގުމ އި،ެކޮމެޓީގެެއެންމެހ ެލިޔުންތައްެރައްކ ތެރިކަމ އިއެކުެ

.ބެލެހެއްޓުން  

ެރަޖިސްޓްރީއެއްގައިެެ(ށ)ެެެ ެކުރެވިފައި ެޚ އްޞަ ެއެކަމަށް ެނިްނމުންތައް ެއެންމެހ  ެމަޖިލީހުގެ ޢ ންމު

ެ.ކުރުމުގެެއިންތިޒ މްެހަމަޖެއްސުންމަޙްޟަރުކޮށް،ެކޯޓުގައިެޢ ންމުެ

ޢ ންމުެމަޖިލީހުގެެ

ެނިންމުންެ

ެޤ ީޟންެެ.72 ެބައިވެރިވި ެިނންމުންތަކުގައި ެއެ ެޢަމަލުކުރެވޭނީ ެނިްނމުންތަކަށް ެނިންމ  ެމަޖިލީހުގެ ޢ ންމު

ެ.ެސޮއިެކުރުމަށްފަހު،ެއެކަމަށްެޙ އްސަކުރެވިފައިވ ެރަޖިސްޓްރީއެއްގައިެމަޙްޟަރުކުރުމުންނެވެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެބ ބުެެތިންެވަނަެ
ެޢ އިލީެމައްސަލަތައްެޙައްލުކުރުމ އިެބެހޭެ

ެ
ޢ އިލީެމައްސަލަތައްެ

ޙައްލުކުރުމުގައިެ

ެއަމަލުކުރ ނެެގޮތްެ

73.ެެ ެނަންބަރު ެޤ ނޫނު ެއަމަލުކުރ ނީ ެޙައްލުކުރުމުގައި ެމައްސަލަތައް ޢ އިލ އ ބެޭހެ)2000/4ެޢ އިލީ

ެ(ެޤ ނޫނު ެޢ އިލީ ެއ އި ެޤަވ ިޢދު ެޢ އިލ އ ބެހޭ ެގޮތުެގެއ އި ެއަމަލުކުރ ނޭ ެޙައްލުކުރުމުގައި މައްސަލަތައް

 ެ.ޤަވ ޢިދަށެވެ

ެ

ެބ ބުެެހަތަރުެވަނަ
 އިދ ރީެކަންތައްތައްެ

ެ
ކޯޓުގެެއިދ ރީެ

ެހިންގުންެ

ކޯޓުގެެއެންމެހައިެއިދ ރީެކަންތައްތައްެއިންތިޒ މްކޮށްެބެލެހެްއޓުމަްށޓަކައިެކޯޓުެއެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކުެެ.74

ެެ.ހުންނަންވ ނެއެވެ ެއިތުރުން ެމީގެ ެކޯޓުގައިެއަދި ެހަރުދަނ ކުރުމަށްޓަކައި ެހިންގުން ެއިދ ރީ ކޯޓުގެ

ެ.އަންނަނިވިެކޮމިޓީތައްެއެކުލަވ ލެިވފައިެއޮންނަންވ ނެއެވެ

ެއިންސ ނީެވަސީލަތްތައްެތަރައްޤީެކުރުމ ބެހޭެކޮމިޓީެ(ހ)ެެ

ެއޭޖެންސީެޓެންޑަރެކޮމިޓީެ(ށ)ެެ
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ކޯޓުެ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެެ

ެލިއްޔަތުތައްެމަސްއޫެ

ެމަސްއޫެ.75 ެއެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ ެކަކޯޓު ެއަންނަނިވި ެތެރޭގައި ެހިމެނެއެވެލިއްޔަތުތަކުގެ ެންތައްތައް މިެ.

ެ.ެލިއްޔަތުތައްެއަދ ކުރ ނީެއިސްޤ ޟީގެެއިރުޝ ދުެހޯދައިެއެއިރުޝ ދ ެއެއްގޮތަށެވެމަސްއޫ

ެެ(ހ)ެެ ެކޯުޓން ެއިންތިޒ މްކޮށް، ެމަސައްކަތްތައް ެއިދ ރީ ެޚިދުމަތްތަްއެކޯޓުގެ ެދޭންޖެހޭ އ ންމުްނަނށް

ެހަމަޖެއްސުމ އިެ ެއިންތިޒ މްތައް ެދެވޭނެ ެކުޑަކޮށް، ެޚަރަދު ެހަލުއިކޮށް، ެކުރުމ އެކު ހަރުދަނ 

ެ.އެކަންކަންެރ ވ ެހިންގ ެބެލެހެއްުޓން

ެއަުހލުވެރިކޮށްެ(ށ)ެެ ެމަސައްކަތަށް ެމަސައްކަތްެ، މުވައްޒަފުން ެކުރެވޭ ެަޙވ ލު މުވައްޒަފުންނ އި

ެ ެއަދި ެބެލުމ އި ެކުރަމުންދޭތޯ ެމަތިން ެގޮތުގެ ެމުވައްޒަފުންނަށްެހަމަޖެހިފައިވ  ހަމައެއ އެކު

ެމީގެެ ެއަދި ެކުރުމ އި ެމަސައްކަތް ެހޯދައިދިނުމަށް ެއިނ ޔަތްތައް ެމުސ ރައ އި އެކަށީގެންވ 

 .ދިނުންެމ ހައުލެއްެއުފައްދައިނެެމުވައްޒަފުންނަށްެމަސައްކަތްެކުރެވޭެއިތުރުން

ެފެންނަެޒިްނމ ދ ރުެނިންމުންެތަކެއްެގެެ(ނ)ެެ ކޯޓުންެއިދ ރީެގޮތުންެިނންމ ެިނންމުންތަކަކީެދެފުށް

 .ގޮތުގައިެހަދައިެއެކަންކަންެހަމ ކޮށްެދިނުން

ެެ(ރ)ެެ ެއެންމެހ  ެބެލެހެއްޓުުމގެ ެރައްކ ތެރިކަމ އެކު ެރެކޯޑްތައް ެއެންމެހ  ެއިދ ރީ ކަންތައްތައްެކޯޓުގެ

 .ހިންގ ެބެލެހެއްުޓން

ެއެކިެެ(ބ)ެެ ެހަމަޖެއްސުމ އި ެއިންތިޒ ްމތައް ެބަލައިގަތުމުގެ ެކިޔުންތައް ެލިޔެ ެއެންމެހ  ެލިބޭ ކޯޓަށް

ެކުރުމ އިެ ެރައްދު ެއަމުރުތައް ެކޯޓު ެކިޔުމ އި ެލިޔެ ެފޮނުވަންެޖހޭ ެކޯޓުން ތަންތަަނށް

 .ެކައުންޓަރުންެދޭންޖެހޭެޚިދުމަތްަތއްެފޯރުކޮށްދިނުން

ކޯޓުގެެމުވައްޒަފުންނަށްެދޭންޖެޭހެތަމްރީންތައްެދެނެގަނެެމުވައްޒަފުންގެެތަޢުލީމީެފެންވަރ އިެެ(ޅ)ެެ

 .ެމަސައްކަތުގެެހުނަރުެއިތުރުކުރުން

ކޯޓުގެެސްޓްރެޓެޖިކްެޕްލޭންެއެކުލަވ ލުމުގެެއިންތިޒ މްތައްެހަމަޖެްއސުމ އިެއެފަދަެޕްލޭންތައްެެ(ކ)ެެ

 .ެތަންފީޛްެކުރުން

ކޯޓުގެެމަސައްކަތުގައިެއިންފޮމޭޝަންެޓެކްނޮލޮޖީގެެބޭނުންެވީެއެންމެެބޮޑަކަށްެހިފޭނެެމަގުެެ(އ)ެެ

ފަހިކޮށްދީެއެފަދަެވަޞީލަްތތައްެފޯރުކޮށްެދިނުމ އެކުެމުވައްޒަފުންނަކީެޒަމ ނީެޓެކްނޮލޮޖީއަްށެ

 .ެކުރުންއަހުލުވެރިެބަޔަކަށްެހެދުމަށްެބޭުނންވ ެއެންމެހ ެކަންތައްތައްެދެެނގަނެެއެކަންކަންެ

ެެ(ވ)ެެ ެރެކޯޑްތައްެމުވައްޒަފުންނ މެދު ެއެކަންކަމ ބެހޭ ެއަޅ  ެފިޔަވަޅުތައް ެއިޞްލ ޙީ އަޅަންޖެހޭ

 .ެބެލެހެއްޓުން
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ެދިވެހިރ އްޖެެ|ެެމ ލެ|ެެ(20212)އޯކިޑްެމަގުެ|ެެފުރަތަމަެފަންގިފިލ |ެެޖަސްޓިސްެބިލްޑިންގ|ެެފެމިލީެކޯޓުެ
Family Court  |  Justice Building  first floor  |  Orchid Magu (20212)  |  Male’  |  Republic of Maldives 

 Phone: 3325502 , 3322306 :ފޯން | Fax: 3323269 :ފެކްސް | web: familycourt.gov.mv :ވެބްސައިޓް

ެތަކުގަެެ(މ)ެެ ެލިޔުން ެއެންމެހ  ެއަދިެފައިސ އ ބެހޭ ެއިދ ރީ ެފޮނުވަންޖެހޭ ެކޯޓުން ެފަރ ތްތަކަށް އިެއެކި

 .ެކުރަންޖެހޭެސޮއިތައްެކުރުން

ެެ(ފ)ެެ ެއެކިެޝަރީޢަތް ެކޯޓުެގ ެއިންތިޒ މްކޮށްދީ ެމަޝްވަރ އ އެކު ެރަޖިސްޓްރ ރގެ ެހޯްލތައް ކުރ 

 .ލަތްތައްެފޯރުކޮށްދިުނންލިސްެތަކަށްެބޭނުންވ ެވަސީމަސައްކަތަށްެތަކަށ އިެޝަރީޢަތުެގެމަޖި

ެކަންކަންެެ(ދ)ެެ ެއެންމެހ  ެސ ފުކުރުމުގެ ެރެކޯޑު ެފަރ ތްތަކުގެ ެދޭންޖެހޭ ެސ ފުކޮށް ެރެކޯޑް ކޯޓުން

 .ބެލެހެއްުޓންހިންގ ެ

ކޯޓުގެެއިންވެންޓްރީެއ އިެސްޓޮްކ،ެދަޢުލަތުގެެމުަދލ އިެފައިސ ެެބލެހެއްޓުމ ބެހޭެޤަވ ޢިދުތަކ ެެ(ތ)ެެ

 .އެއްގޮތަށްެބެލެހެއްުޓން

ެކަންތައްތައްެހަމަޖެހިފައިވެ ެ(ލ)ެެ ކޯޓުގެެޢިމ ރ ތްެމަރ މ ތްކޮށް،ެސ ފުކޮށްެބެލެހެއްޓުމުގެެއެންމެހ 

 .އެއްގޮތަށްެރ ވ ެހިްނގުންޤަވަޢިދުތަކ ެ

 .ކޯޓުެހުޅުވ ެލެއްޕުމުގެެއެންމެހ ެކަންތައްތައްެބެލެހެްއޓުންެ(ގ)ެެ

ެއިންތިޒ ެ(ޏ)ެެ ެބެލެހެއްޓުމުގެ ެހިސ ބުތައް ެތަފ ސް ެގުޅޭ ެމައްސަލަތަކ  ެހުށަހެޅޭ މްތައްެކޯޓަށް

 .ެންމުެކުރުމ އިެކަމ ބެހޭެފަރ ތްތަކަށްެޮފނުވުންހަމަޖައްސ ެއެހިސ ބުތައްެޢ 

ެކަންކަމ އިެެ(ސ)ެެ ެއިދ ރީ ެއަދި ެކަންކަމުގައްޔ އި ެއެންމެހ  ެމުވައްޒަފުންނ ބެޭހ މިނޫނަސް

 .ފައިސ އ ބެހޭެކަންތައްތައްެއިންިތޒ މްކޮށްެހިންގ ެބެލެހެއްުޓން

ެ.ޓުގެެއަހަރީެރިޕޯޓްެތައްޔ ރުކޮށްެެއެކުލަވ ލުންކޯެ(ޑ)ެެ

ކޯޓަށްެހުށަހެޅޭެ

 ލިޔުންތައްެ

ެ

ެ.ލިޔުމެއްެހުށަހެޅުމ އެކުެއެންޓްރީެކުރަންވ ނެއެވެކޯޓަށްެހުށަހެޅޭެކޮންމެެެ.76

ކޯޓަށްެއެންޓްރީކުރެވޭެ

ެލިޔުންތައްެ

ސެކްޝަނ އިެ

ޙަވ ލުކުރުމ އިެފައިލްެ

ެކުރުންެ

ެެ(ހ)ެ.77 ެޤަވައިދުގެ ެކޯޓަށ76ެެްމި ެލިޔުންތައް ެބަޔ ންކޮށްފައިވ  ެމ އްދ ގައި ވަނަ

ގެެއަރިހަށްެގެންދަންެބެހޭެެވރިއެއްއެންޓްރީކުރެވުމ އިއެކުެޗެކްކުރުމަށްޓަކައިެލަސްނުކޮށްެކަމ 

ެ.ވ ނެއެވެ

ެެ(ށ)ެެ ެމ އްދ ގެ ެހ)މި ެނިމުމުންެ( ެޗެކްކޮށް ެލިުޔންތައް ެމަތިން ެގޮތުގެ ެބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގައި

ެމުވައްޒަފަކަށްެ ެކަމ ބެހޭ ެސެކްޝަނުގެ ެޙަވ ލުކޮށް، ެސެކްޝަންތަކަށް ެކަމ ބެހޭ ލަސްނުކޮށް
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ެ.ގޮތުންެއެންޓްރީެޝީޓްގައިެސޮއިކުރުވަންެވ ނެއެވެއެލިޔުންެލިބުނުކަންެކަށަވަރުެކުުރމުގެެ

ެެެ(ނ)ެެ ެމ އްދ ގެ ެށ)މި ެލިބުމ އެކުެ( ެލިޔުންތައް ެސެކްޝަަނށް ެކަމ ބެހޭ ެމަތިން ެގޮުތގެ ގައިވ 

ެދިނުމަށްަފހުެެެެ ެޖަވ ބު ެނަމަ ެލިޔުމެއް ެޖަވ ބުދޭންޖެހޭ ެއަޅ  ެފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭ

ފައިލަށްެލ  ެ.ންވ ނެއެވެއެލިޔުމަކަށްެޚ އްސަކުރެވިފައިވެ 

ރެވެނިއުެސްޓޭމްޕްެ

ޖެހުމ އިެ

ޚިދުމަތްތަކަށްެ

ނެގޭނެެ ފައިސެ 

 މިންވަރުެ

ެ

ެފައިސެ ެެ.78 ެޚިދުމަތްތަކަށް ެޖެހުމ އި، ެސްޓޭމްޕް ެރެވެނިއު ެގުޅިގެން ެޚިދުމަތްތަކ އި ެއެކިއެކި ެދޭ ކޯޓުން

ެ.ގައިެބަޔ ންކޮށްފައިވ ެގޮތުގެެމަިތންނެވ1ެެނެގޭނީެމިޤަވ ޢިދުގެެޖަދުވަލުެ

ދުވަސްވީެލިޔުންެ

ެދޫކުރުންެ

ެ(ހ)ެ.79

ެ

ެ

ެ

އަހަރަށްވުރެެގިނަދުަވސްވެފައިވ ެލިޔުމެއްެހޯދުމަށްއެދިެކޯޓަށްެހުށަހަޅ ނަަމ،ެމިެ(ެއެކެއް)1ެ

ެފޯމުން ެޚ އްޞަކުރެވިފައިވ  ެއެކަމަށް ެުހށަަހޅަންވ ނީ ެލިބިގަތުަމށްއެދި ެނެވެލިޔުން ިމެ.

ެމަޢު ެހުރިހ  ެފޯމުގައިވ  ެގިނަވެގެން ެހުށަހަޅ ތ  ެފޯމު ެފުރިހަމަކޮށްފައިވ ނަމަ 7ެލޫމ ތެއް

ެ.ންވ ނެއެވެތެރޭގައިެއެެިލޔުންެކޯޓުންެދޫކުރަދުވަހުގެެ(ެހަތެއް)

ެެ(ށ)ެެ ެމ އްދ ގެ ެހޯދައިެގންެ(ހ)މި ެމަޢުލޫމ ތު ެއިދ ރ އަކުން ެއެހެން ެލިޔުމަކީ ެުބނެފަިއވ  ގައި

ެއެ ެލިޔުމަކަށްވ ނަމަ، ެކުރަންޖެހޭފަދަ ެެފުރިހަމަ ެގިނަވެެގން ެލިބޭތ  ެމަޢުޫލމ ތު 7ެއިދ ރ އިން

ެ.ދުވަހުގެެތެރޭގައިެއެެިލޔުންެދޫކުރަންވ ނެއެވެ(ެހަތެއް)

މައްސަލަެ

ނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓަށްެ

 އެދިެހުށަހެޅުންެ

ެ

ެއެފޯމުެގެެ.80 ެނުވަތަ ެފޯމުން ނޑައެޅިފައިވ  ެކަ ެއެކަމަށް ެހުށަހަޅ ނީ ެއެދި ެރިޕޯޓަށް ެނިމުނުގޮތުގެ މައްސަލަ

ެ.އްޔ ރުކުރެވިފައިވ ެލިޔުމަކ އިއެކުެފޯމުގައިެބަޔ ންކޮށްފައިވ ެތަކެއްޗ އިެއެކުގައެވެފޯމެޓަށްެތަ

މައްސަލަެ

ނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓްެ

 ދޫކުރުންެ

ެ

ެހިމެނޭެެ.81 ެމައްސަލައިގައި ެހޯދުމަށް ެރިޕޯޓް ެނިމުނުގޮތުގެ ެމައްސަލަ ެގޮތުގެމަތިން ެޤަވ ޢިދުގައިވ  މި

(ެސ ދަ)14ެގިނަވެގެންެ، ގައިވ ެފީެެދއްކުމުނ1ެްޤަވ ޢިދުގެެޖަދުވަލުެފަރ ތަކުންެއެދިއްޖެނަމަ،ެމިެ

ެ.ދުވަހުގެެތެރޭގައިެެރިޕޯޓްެދޫކުރަންވ ނެއެވެ

ލިޔެކިޔުންތަކުގެެ

ެސިއްރުެހިފެހެއްޓުންެ

ެގެންދިއުމަކީެެ.82 ެބޭރަށް ެކޯޓުން ެހުއްދަނެތި ެލިޔެކިޔުމެއް،ެކޯޓުގެ ެއެއްވެސް ެހުށަހެޅޭ މަނ ެމުޅިންެކޯޓަށް

ެއެންމެހެ .ެކަމެކެވެ ެމައްސަލައަކ ގުޅޭ ެނިންަމއި،ެއެ ެޝަރީޢަތް ެމައްސަލައެއްގެ ެހުށަހެޅޭ ެކޯޓަށް އަދި



 ޞަފްޙ ެ 51 ގެ 29

 
 

ެދިވެހިރ އްޖެެ|ެެމ ލެ|ެެ(20212)އޯކިޑްެމަގުެ|ެެފުރަތަމަެފަންގިފިލ |ެެޖަސްޓިސްެބިލްޑިންގ|ެެފެމިލީެކޯޓުެ
Family Court  |  Justice Building  first floor  |  Orchid Magu (20212)  |  Male’  |  Republic of Maldives 

 Phone: 3325502 , 3322306 :ފޯން | Fax: 3323269 :ފެކްސް | web: familycourt.gov.mv :ވެބްސައިޓް

ެލިޔުމެއްގެެ ެއެއްވެސް ެއެއިން ެނޫންގޮތެްއގައި ެބޭނުމަކަށް ެރަސްމީ ެފައިލުކުރުމަށްފަުހ ލިޔެކިޔުންތައް

 .ވެމަނ ެކަމެކެމުޅިންެއަސްލުެފައިލުންެއުނިކޮށްެއިތުރުކޮށްެހެދުމަކީެ

ެ

ކޯޓ އިެމެޖިސްޓްރޭޓްެ

ދެމެދުެ ކޯޓުތަކެ 

ބަދަލުެކުރެވޭެ

ެލިޔެކިޔުންތައްެ

ެފެމިލީެެ(ހ)ެ.83 ެގުޅިގެން ެމަްއސަލައަކ  ެުހށަހެޅިފައިވ  ެކޯޓަކަށް ެތެރެިއން ެކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް

ެއަމުރުެ ެޙ ޟިރުވުމުގެ ެކޯޓަށް ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެނެގުމ އި ެަބޔ ން ެނަގަންޖެހޭ ެމެދުވެރިކޮށް ކޯޓު

ެ.ެރައްދުކުރުމުގައިެޢަމަލުކުރ ނީެތިރީގައިެމިވ ގޮތުގެެމަތިންނެވެ

ެކޯެ.1ެެެ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެލިބޭތ  ެމެސެްޖ ެޖަވ ބ7ެެުޓުތަކުން ެއެމެސެޖަށް ެތެރޭގައި ދުވަހުގެ

ެ.ދިނުން

ެގޮތެއްގެެެ.2ެެެ ެއަންގ  ެކޯޓަކުން ެއެ ެމީހ އަށް ެޙ ޟިރުކުރަންޖެހޭ ެކޯޓަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓް

ެ.މަތިންެކޯޓުެއަމުރުެރައްދުކުރުން

ެބަޔ ންނަގަންެެ(ށ)ެެ ެމެސެޖުގައި ެފޮނުވ  ެކޯޓަށް ެމި ެކޯޓަކުން ެމެޖިސްްޓރޭޓް ެނެގުމަށްއެދި ބަޔ ނެއް

ެއައިޑީކ ޑުެ ެއެޑްރެހ އި، ެއުޅޭ ެމިހ ރު ެއެޑްރެހ އި، ެނަމ ިއ،ެދ އިމީ ެފުރިހަމަ ެމީހ ގެ ބޭނުންވ 

 .ޯފންެނަންބަރުެއޮްނނަންވ ނެއެވެނަންބަރ އި،ެ

ެ

ެވަނަެބ ބުެެފަސްެ
ެރަޖިސްޓްރީކުރުންެވެންޏ އިެވަރިެކައިެ

ެ

 ރަޖިސްޓްރ ރެކައިވެނީގެެ
ެ

ކައިވެނީގެެެ

ެރަޖިސްޓްރ ރ

ނޑައަޅ ފައިވ ެެ.84 ެކަ ެމަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ެރަޖިސްޓްރ ރގެ ެކަިއވެނީގެ ެޤ ނޫނުގައި ޢ އިލ އ ބެހޭ

ެ.ކަންތައްތައްެކުރ ނީެކައިވެނީގެެރަޖިސްޓްރ ރއެވެ

ކައިވެނީގެެެ

ރަޖިސްޓްރ ރގެެ

ެމަސްއޫލިއްޔަތުތައްެ

ެ.ކައިވެނީގެެރަޖިސްޓްރ ރގެެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެެތެރޭގައިެއަންަނނިވިެކަންތައްތައްެހިމެނެއެވެެ.85

ކޯޓަށްެހުށަހެޅޭެކައިވެނިތަކ އިެގުޅިގެންެޤަވ ޢިދުންެއަޅަންޖެހޭެފިޔަވަޅުތައްެއަޅ ެއެކަންކަންެެ(ހ)ެެ

ެ.ބެލެހެއްޓުން
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ެދިވެހިރ އްޖެެ|ެެމ ލެ|ެެ(20212)އޯކިޑްެމަގުެ|ެެފުރަތަމަެފަންގިފިލ |ެެޖަސްޓިސްެބިލްޑިންގ|ެެފެމިލީެކޯޓުެ
Family Court  |  Justice Building  first floor  |  Orchid Magu (20212)  |  Male’  |  Republic of Maldives 

 Phone: 3325502 , 3322306 :ފޯން | Fax: 3323269 :ފެކްސް | web: familycourt.gov.mv :ވެބްސައިޓް

 .ސ ފުކުރުންކައިވެނިކުރަންެއެދޭެފަރ ތްތަކުގެެމަޢުލޫމ ތުެެ(ށ)ެެ

 .ކުރެވޭެކައިވެނިތައްެދުވަހުންދުވަަހށްެރަޖިސްޓްރީކުރުންެ(ނ)ެެ

ެއެދޭެެ(ރ)ެެ ެކައިވެނިކުރަން ެދިވެހިްނނ އި ެމީހުންނ އި ެހުށަހަޅ  ެއެިދ ެކައިވެނިކުރުމަށް ދެއަންބަށް

ެފުރިހަމަޭވތޯެ ެުހންނަންޖެޭހެޝަރުޠުތައް ެޤ ނޫނީގޮުތން ެއަދި ެޝަރުީޢ ެކިބައިގައި ބިދޭސީންގެ

 .ބެލުމ އިެއެކަމ އިެގުޅިގެންެއަޅަންޖެހޭެފިޔަވަޅުތައްެއެޅުން

ެދުވަހަކުެެ(ބ)ެެ ެކޮންމެ ެއަދި ެބެލެހެއްުޓމ އި ެލިޔެ ެދަފްތަރުގައި ެކައިވެނި ެކޮށްދެވޭ ެދުވަހަކު ކޮންމެ

 .ސ ބިތުކުރެވޭެވަރިެފެމިލީެކޯޓުގައިެރަޖިސްޓްރީކޮށްެވަރީގެެދަފްތަރުެބެލެހެއްޓުން

ެކައިެ(ޅ)ެެ ެއެކަންތައްެެވެންޏ އި ެބަލަހައްޓ  ެކަންތައް ެދޫކުރުމުގެ ެހެއްދުމ އި ެސެޓްފިކެޓް ވަރީގެ

 .ހަމަޖެއްސުން

 .ކައިވެންޏ އިެވަރީގެެރެކޯޑްތަކުގެެތަފ ސްހިސ ބުެބެލެހެއްުޓންެ(ކ)ެެ

ކައިވެންޏ އިެވަރިއ ގުޅޭގޮތުންެޢ އްމުންނަށްެމަޢުލޫމ ތުދީެޭހލުންެތރިކުރުމުގެެކަންތައްެެެ(އ)ެެ

 .ހިންގ ެބެލެހެއްުޓން

ެމައުޛޫނުންގެެެ(ވ)ެެ ެޝަރުޢީ ެޢަޤްދުކޮށްދޭނެ ެކައިވެނި ެތައްޔ ރުކުރުމ އި ެތ ވަލު ެކައިވެނީގެ ދުވަހު

ެތ ވަލުެހަމަޖެއްސުން
ެެ(މ)ެެ ެޤ ނޫނ އި ެމަސްއޫލިއްޔަތުކަމުގައިެޢ އިލ އ ބެހޭ ެރަޖިސްޓްރ ރގެ ެކައިވެނީގެ ޤ ވ ޢިުދގައި

ނޑައަޅ ފައިވ ެއެހެނިހެންކަންކަން ެކަ

ކައިވެނީގެެ

ރަޖިސްޓްރ ރގެެ

ސްއޫލިއްޔަތުތައްެމަ

ެއެހެންފަރ ތަކ އިެ

 ޙަވ ލުކުރުންެ

ެ

86.ެެ ެރަޖިސްޓްރ ރ، ެކައިވެނީގެ ެތެރެއިން ެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ެރަޖިސްޓްރ ރގެ ކައިވެނީގެެކައިވެނީގެ

ެ.އެސިސްޓެންޓްެރަޖިސްޓްރ ރއ ެޙަވ ލުކުރ ެކަންކަންެއެސިސްޓެންޓްެރަޖިސްޓްރ ރެކުރ ންވ ނެއެވެ
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Family Court  |  Justice Building  first floor  |  Orchid Magu (20212)  |  Male’  |  Republic of Maldives 
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 ކައިވެނިެ
ެ

ކައިވެނިކުރުމަށްެއެދިެ

ެކޯޓަށްެހުށަހެޅުންެ

ެޤަވ ޢިދ ެެ.87 ެފެމިލީކޯޓުގެ ެޢ އިލ އ ބެޭހެޤަވ ޢިދ އި ެޤ ޫނނ އި ެޢ އިލ އ ބެހޭ ެކައިވެނިކޮށްޭދނީ ެކޯޓުން ފެމިލީ

ެ.އެއްގޮތްވ ެގޮތުގެެމަތީންެކައިވެިނކުރުމަށްެއެދިެކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުްނނެވެ

ކައިވެނިެކޮށްދެވޭެ

ެއެންމެެހަގުެޢުމުރުެ

އަހަރުެފުރިހަމަވެފައިނުވ ެމީހަކުެކައިވެނިކުރުމަށްެއެދިެހުށަހަޅައިފިނަމަ،18ެެމީލ ދީގޮތުންެޢުމުރުންެެ.88

އަންނަނިވިެަކންކަމަށްެޯކޓުންެބެލުަމށްފަުހ،ެކައިވެނިކުރުމުގެެއެެމީހަކީެެބ ލިޣުވެފައިވ ެީމހެްއެނަމަެ

ެ.ހުއްދަެދިނުމުގެެއިޚްތިޔ ރުެކައިވެނީގެެރަޖިސްޓްރ ރއަށްެލިބިގެންެވއެވެ

ެެ-:ޖިސްމ ނީ،ޞިއްޙީެއަދިެނަފްސ ނީެދުޅަހެޔޮކަންެ.1ެެެ

ެ.ެެޞިއްޙީދުޅަހެޔޮކަންެބެލުމުގައި،ެރިޢ ޔަތްކުރ ނީެމެޑިކަލްެޑޮކްޓަރެއްގެެރިޕޯޓަށެވެ

-ެ:ކައިވެނިކުރަންެއެމީހަކުެބޭނުންވ ެސަބަބުެ.2ެެެ

ނޑައަޅ ނީެ ެކަ ެސަބަެބއްތޯ ެމަޤްބޫލު ެސަބަބަކީ، ެބޭނުންވ  ެއެމީހަކު ކައިވެނިކުރަން

ެ.ެކައިވެނީގެެރަޖިސްޓްރ ރއެވެ

-ެ:ކައިވެނިކޮށްދިނުމ މެދުެމައިންަބަފއިންެނުވަތަެބެެލނިވެރިންެދެކޭޮގތްެ.3ެެެ

ެއެފަރ ތުގެެ ެޙ ޟިރުކޮށް ެކޯޓަށް ެބެލެނިވެރިން ެ ެނުަވތަ ެމައިންބަފައިން ދެފަރ ތުގެ

ެ.ުތގެެވ ަހކަތަކަށްެރިޢ ޔަތްކުރަންެވ ނެއެވެބަޔ ންނެގުމަށްފަހުެއެފަރ 

ެޕޮލިސްެރިޕޯޓ އިެކުށުގެެރެކޯޑްެެ.4ެެެ

ވެނީގެެކައިެ

އެއްބަސްވުންެ

ެރަޖިސްޓްރީެކުރުންެ

ެތަބ ވ ނެެެ(ހ)ެ.89 ެބިނ ކުރުމުގައި ެދިރިއުޅުން ެދެފަރ ތުން ެ ެހިމެނޭ ެއެކައިވެނީގެ ކައިވެނިކުރ އިރު،

ެއެއްބަސްވުންެ ެއެ ެހިމަނައި ެއެއްބަސްވުމެއްގައި ެއުޞޫލުތައް ނޑު މައިގަ

ެ.ރަޖިސްޓްރީކުރެވިދ ނެއެވެ

ެެ(ށ)ެެ ެމ އްދ ގެ ެހ)މި ެަބޔ ( ެގައި ެއެއްބަސްވުމަކީ ެޝަރީޢަތ އިެންކޮށްފައިވ  އިސްލ މީ
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ެއެއްބަސްވުމެއްތޯެ ެތައްޔ ރުކުރެވިފައިވ  ެއެއްގޮތަށް ެޤަވ ޢިދުތަކ އި ެޤ ނޫނުތަކ އި ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ެ.ެފެމިލީެކޯޓުންެބަަލންވ ނެއެވެ

ކައިވެނީގެެ

ކޯޓަށްެއެއްބަސްވުންެ

 ހުށަހެޅުންެ

ެ

90.ެެ ެދިރިއުޅުން ެދެފަރ ތުން ެމައްޗަށްެކައިވެނިވ  ެއުޞޫލުތަކުގެ ނޑު ެމައިގަ ެތަބ ވ ނެ ބިނ ކުރުމުގައި

ެއެއްބަސްވު ެދެފަރ ތުން ެމެއްވެފައިވ ނަމަ، ެފޯކައިވެނިކުރުމަށް ެހުށަހަޅ  ެކައިވެިނެެމުއެދި ނުވަތަ

ެ.ހުށަހަޅަންެވ ނެއެވެެއެެއެއްބަސްވުންެެރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްެއެދިެހުށަހަޅ ެފޯމ އިއެކު

ކައިވެނިެކޮށްދިނުމަށްެ

ެފޯމުެހުށަހެޅުންެެއެދިެ

ެފޯމުެެ(ހ)ެ.91 ެޚ އްޞަކުރެވިފައިވ  ެއެކަަމށް ެހުށަހަޅ ންވ ނީ ެކޯޓަްށ ެއެދި ކައިވެނިކުރަން

2ެފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،ެފޯމުގައިެބަޔ ންކޮށްފައިވ ެލިޔެކިއުންތަކ އެކުެޢ އިލ އ ބެހޭެޤަވ ޢިދުގެެ

ެ.ެެވަނަެމ އްދ ގައިވ ގޮތުގެެމަތީންެނވެ

ެެ(ށ)ެެ ެކަންތައްތައްެކައިވެނިކުރުމަށް ެވަލީގެ ެބަލައިގަންނ ނީ ެކޯޓުން ެފޯމު ެހުށަހަޅ  އެދި

ެ.ފުރިހަމަވެފައިވ ކަންެއެނގެންެޮއތުމުންނެވެ

ެކަންތައްތައްެެ(ނ)ެެ ެފައިސ ދެއްކުމުގެ ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމ އި ެފޯމު ެއެދޭ ކައިވެނިކުރުމަށް

ެ.ެެެހަމަޖައްސަންވ ނީެކައިވެނިކުރަންޭބނުންވ ެފަރ ތުންނެވެ

ެެ(ރ)ެެ ެނ)މިމ އްދ ގެ ެދެފަރ ތްެ( ެކައިވެނިވ  ެކުރުަމށް ެކަންތައްތައް ެކުރެވިފައިވ  ެބަޔ ން ގައި

ެކ ޑުގެެ ެޑީ ެއައި ެއެފަރ ތުގެ ެބަޔ ންކޮްށ، ެއެކަން ެޙަވ ލުކުރ ނަމަ ެފަރ ތަކ އި ެއެހެން ފިޔަވައި

ެ.ކޮޕީއ އެކުެސިޓީއަކުންެފެމިލީެކޯޓަށްެެއަންގަންވ ނެއެވެ

ކައިވެނިކުރަންެއެދޭެ

ެފޯމުެފުރުންެ

ކައިވެނިެކުރަންެއެދޭެފޯމުެކޯުޓންެބަލައިގަްނނ ނީެއޭގައިވ ެހުިރހ ެމަޢުލޫމ ތެއްެފުރިހަމަކޮށްެކިަޔންެެ.92

ެލިޔެިވފައިވ ނަމައެވެ ެސ ފުޮކށް ެގޮތަށް ެއެނގޭ ެަޖހ ެ. ެޓިޕެކްސް ެފޯމުގައި ކައިވެނިކޮށްދިުނމަށްއެދޭ

ނޑ ފައިެހުރެގެންެނުވ ނެއެވެ ެ.ކަ

ފޯމުފީެދެއްކުމ އިެ

ވެނީގެެމަޢުލޫމ ތުެކައިެ

ެސ ފުކުރުންެ

ެހުށަހެޅުމަށްފަހުެ(ހ)ެ.93 ެފޯމު ެއެދި ެޖަވ ބުެ، ކައިވެނިކުރަން ެފޯމުގެ ެދުވަހު ެރަސްމީ ެއަންނަ ޖެހިގެން

ެޙ ޟިރުވ ންވ ެނއެވެ ެކޯޓަށް ެހޯދުމަށް ެފުރިހަމަވެފައިވ ނަމަ،ެ. ެމަޢުލޫމ ތު ެފޯމުގައިވ  އަދި

ެފޯމުެ ެ ެ ެގެންދެވޭނީ ެކުރިއަށް ެކަންތައްތައް ެކުރަންޖެހޭ ެކޯޓުން ކައިވެނިކުރުމ ބެހޭގޮތުން
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ެ.ެކޯޓަށްެދެއްކުމުންނެވެރުފިޔ ެ(ެފަންސަވީސް)25ެ/-ފީއެއްގެެގޮތުގައިެެ

ެސ ފުކުރުމަށްެެ(ށ)ެެ ެމަޢުލޫމ ތު ެފަރ ތްތަކުެގ ެއެދޭ ެކައިެވނިކުރުމަށް ެދެއްކުމުން، ެފީ ފޯމު

ެ.ެޙ ޟިރުވ ންޖެހޭެތ ރީޚ އިެގަޑިެއަންގައިދޭެލިއުމެއްެކޯޓުންެދޫކުރަންވ ނެއެވެ

ކައިވެނިވ ންެއެދޭެދެެފަރ ތުގެެަކއިވެނިކޮށްދިނުމުގެެކުރިންެއެެެދފަރ ތްެކޯޓަށްެޙ ޟިރުކޮްށެެ(ނ)ެެ

ެ.ެދެެފަރ ތުގެެމަޢުލޫމ ތުެކޯޓުންެސ ފުކުރަންވ ނެއެވެ

ެކައިވެނިކޮށްެ

ދިނުމުގައިެބެލެވޭނެެ

ެކަންކަންެ

94.ެެ ެމީހެއްގެ ެމެދުވެރިވެފަިއވ  ެކަމެއް ެފަދަ ެބަޔ ންކޮށްފައިވ  ެމ އްދ ގައި ކައިވެނިކޮށްދިުނންެމި

 .އެކަންތައްތައްެފުރިހަމަކުރަންދެްނެވަގުތީގޮތުންެފަސްކުރަންވ ނެއެވެެ

ެޤ ނޫނ އިެޚިލ ފަށްެވަރިކޮށްފައިވ ނަމަެވަރީގެެޖޫރިމަނ ެދައްކަންދެންެ(ހ)ެެ

ެހިނދަށްެެ(ށ)ެެ ެއެ ެނަމަ ެމީހެއް ެސ ބިތުވެފައިވ  ެޚަރަދެއް ެފިރިހެނ އަކީ ެއެދޭ ކައިވެނިކުރަން

ެނުދެއްކިެއޮތްެފައިސ ެދައްކ ެނިމެންދެންެ

 

ެ.ެެހެކިންެހަމަޖެއްސުމަކީެކައިވެނިކުރ ެފަރ ތުންެކުރަންޖެހޭކަމެކެވެެކައިވެނީގެެ(ހ)ެ.95ެހެކިންެެކައިވެނީގެެ

ެމުވައްޒަފުންނަްށެެ(ށ)ެެ ެކޯޓުގެ ެމި ެފަރ ތަކީ ެހަމަޖައްސ  ެގޮތުގައި ެހެކިންގެ ކައިވެނީގެ

ެ.ެވެގެންނުވ ނެއެވެ

ެެ(ނ)ެެ ެމ އްދ ގެ ެށ)މި ެއެ( ެއެހެްނއޮތްނަމަވެސް ެގ ތްތިމ ގެެކައިވެގައި ެމުވައްޒަފުގެ ެއެ ންޏަކީ

ެ ެހުއްދައ އިއެކުެކައިވެންޏެމީހެއްގެ ެރެޖިސްޓްރ ރގެ ެކައިވެނީގެ އްކަމަށްވ ނަމަ،

ެޤަވ ޢިުދެއެކައި ެމި ެބަލައިގަތުމަށް ެމުވައްޒަފަކު ެކޯޓުގެ ެމި ެގޮތުގައި ެހެކިވެރިއެއްގެ ވެންޏެއްގެ

ެ.ހުރަހެއްނ ޅައެވެ

ެފުރިހަމަވެފައިވ ެެ(ރ)ެެ ެޝަުރތުތައް ެހެކިގަބޫލުކުރެވޭ ެދީުނގައި ެހެކިންނަކީ ކައިވެނީގެ

ެ.ެފަރ ތްތަކަކަށްވ ންވ ނެއެވެ ެޤަވ ޢިދުގެ ެޢ އިލ އ ބެހޭ ެހެކިންނަކީ ެމ އްދ ގ27ެެެމިގޮުތން ވަނަ
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ެ.ފުރިހަމަެވފައިވ ެބަޔަކަށްެވ ންވ ނެއެވެެގައިވ ެކަންތައްތައް(ރ)

ެ

ކައިވެނީގެެފޯމުެ

ބ ތިލުކުރުމ އިެ

ބ ތިލުކޮށްދިނުމަށްެ

ެއެދިެހުށަހެޅުންެ

ެ.ސަބަބެއްެމެދުވެރިވެއްޖެނަމަެކައިވެނީގެެފޯމުެބ ތިލުކުރެވޭނެއެވެެއަންނަނިވިެސަބަުބތަކުގެެތެރެއިންެެ.96

ެެެ

ެ

ެޖޫރިމަނ އެއްެެ.1 ެަވރީގެ ެނުވަތަ ެޚަރަދެއް ެސ ބިތު ެފިރިެހނ ގެ ެހުށަހަޅ  ކައިވެނިކުރަން

ެ.ެއޮވެ،ެއެފައިސ ެދެއްކުމަށްެކޯޓުންެއަންގ ެމުއްދަތުގައިެފައިސ ެނުދެއްކުން

ެެެ2.ެެ ެއެއްޗެއްެކައިވެނިފޯމު ެވަކި ެޯކޓަށް ެފަރ ުތން ެހުށަހަޅ  ެަކއިވެނިފޯމު ހުށަހެޅުމަށްަފހު

ެމަސްދުވަސްެފ އިތުވުންެ(ެއެކެއް)1ެނ ންގ ެ

ެެެ3.ެެ ެމ އްދ ގެ ެހ)މި )ެ ެށ)އ އި ެފޯމުެ( ެކައިވެނީގެ ެއިތުރުން ެޙ ލަތުގެ ގައިވ 

ެބ ތިލުކޮށްިދނުމަށްެއެދިެކައިވެނިުކރަންެއެދޭެފަރ ތުންެހުށަހެޅުންެ

ެ

ކައިވެނީގެެމަޖިލިހަށްެ

ެނުވުންެެޙ ޟިރުެ

ނޑައެޅިފައިވ ެތަނަކަށްެ(ހ)ެ.97 ނޑައެޅިފައިވ ެގަޑިއަށްެކަ ކައިވެނީގެެމަޖިލީހަށްެެ،ކައިވެނިކުރުމަށްެކަ

ެކޮށްދެވޭނީެ ެކައިވެނި ެކޯޓުން ެޙ ޟިރުނުވެއްޖެނަމަ ެމީހަކު ެމީހުންގެތެރެއިން ޙ ޟިރުވ ންޖެހޭ

ެ ެފަރ ތުން ެކައިވެނިވ ންއެދޭ ެމީހަކަށް ެކޮންމެ ެރުފިޔ )75ެ/-ގަޑިޖެހުނު ެހަތްދިހަފަސް ގެެ(

ެ.ޖުރިމަނ އެއްެދެއްކުމުންނެވެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެޙ ޟިރުވ ންޖެހޭެެ(ށ) ެމަޖިލިހަށް ެކައިވެނީގެ ެގަޑިއަށް ެތ ރީޚ އި ެހަމަޖެހިފައިވ  ކައިވެނިކުރަން

ެޙ ޟިރުނުވެއްޖެނަމަ ެމަޖިލިހަށް ެކައިވެނީގެ ެމީހަކު ެއެއްވެސް ެތެރެއިން ެމީހަކުެެ،މީހުންގެ އެ

ެ ެދެވޭނެއެވ15ެެޙ ޟިރުވުމަށް ެފުރުސަތެއް ެމިނެޓްގެ ެދިނުމުންވެސްެ. ެފުރުސަތު މި

ެ.ޖެނަމަެޙ ޟިރުނުވީކަމުގައިެބަލައިެފޯމުެކެންސަލްކުރެވޭނެއެވެޙ ޟިރުނުވެއް

ލޫމ ތުެކައިވެނީގެެމަޢުެ

ފޯމުެ

ބ ތިލުކުރުމަށްފަހުެ

އަލުންެ

 ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށްެ

ެއެދިެހުށަހެޅުންެ

98.ެެ ެޤަވ އިދުގެ 96ެެމި ެމަތިން ެގޮތުގެ ެމ ްއދ ގައިވ  ެެކންސަލްެކައިވެެވަނަ ެފޯމު ެމަޢުލޫމ ތު ނީގެ

ރަޖިސްްޓރީެ، އެެޙ ލަތުގައިެެއެދެެމީހުންެގެކައިވެނިެކޮށްދެޭވނީެއަލުންެފީެދައްކައިކުރެވިއްޖެނަމަ،ެ

ެކޮށްގެންނެވެ .ެ ެމީހުން ެދެ ެއެ ެހަތެއް)7ެއަދި ެބޭނުންވެއްޖެނަަމ،ެ( ެކައިވެނިކުރަން ެކުރިން ދުވަހުގެ

ރ500ެ/-ންެކައިވެނިކޮށްދެވޭނީެކައިވެނިެރަިޖސްޓްރީކުރުމަށްެދައްކަންޖެހޭެފީެއ އިެފޯމުެފީގެެއިތުރު

 .ެގެެފީއެއްެދެއްކުމުންނެވެ(ފަސްސަތޭކަެރުފިޔ )
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ެ

ކައިވެނިކޮށްދޭެ

ދުވަސްތަކ އިެ

ެގަޑިތައްެ

ެ.ެއ ންމުގޮތެއްގައިެކައިވެނިކޮށްދިުނމަށްެހަމަޖެހިފައިވަނީެކޯޓުގައެވެެ(ހ)ެ.99

ެ.ނުވެއެވެސަރުކ ރުެބަންދުދުވަސްތަކުގައިެކޯޓުގައިެކައިވެނިެކޮށްދޭެގޮތަށްެަހމަޖެހިފައެއްެެ(ށ)ެެ

ެ(ނ)ެެ

ެ

ެ

ެ

ެ ެމ އްދ ގެ ެށ)މި ެދުވަހަީކ،ެ( ެހަމަޖެހިފައިވ  ެކައިވެނިކުރުމަްށ ެއެހެްނއޮތްނަމަވެސް، ގައި

ެދުވަހެއްގައިެ ެހަމަޖައްސައިފިނަމަ،ެއެ ެކުއްލިގޮތަކަށް ެސަރުކ ރުން ެބަންދުދުވަހެއްކަން ރަސްމީ

ެ ެކައިވެނިތައް ެހަމަޖެހިފައިވ  ެކުރުމަށް ެކޯޓުގައި ެގަޑީގައި ތ ވަލްކުރެވިފައިވ ެރަސްމީ

ެ.ގަޑިތަކުގައިެކޮށްދެވޭނެއެވެ

ކައިވެނިކޮށްދޭެ

ދުވަސްތައްެއިޢުލ ންެ

ެކުރުންެ

ކުރިންެޖެހިގެންެއަންނަެއަހަރުގެެކައިވެނިކޮށްދިނުަމްށެެދުވަސ15ެްެކޮންމެެމީލ ދީެއަހަރެއްެނިމުމުގެެ.100

ެ.ހަމަޖެހިފައިވ ެދުވަސްތަކ އިެގަޑިތައްެކޯޓުންެއިޢުލ ންކުރަންވ ނެެއވެ

ެ

ެ.101ެކައިވެނީގެެމަޖިލިސްެ

ެ

ެފަރ ުތްނެ ެފަރ ތްތަކަށ ިއެކޯޓުގެ ެމަޖިލިހަްށެޙ ޟިރުވ ންޖެހޭ ެކަިއވެނީގެ ެމަޖިލިސްވ ންވ ނީ ކައިވެނީގެ

ެގޮތަަކށްެ ެފަަދ ެތިބެވޭ ެފަސޭހަކަމ އިއެކު ެފަރ ތްތަަކށް ެއަްނނަ ެކޮށްދިނުމަްށ ކައިވެނި

ެ.ެތައްޔ ރުކުރެވިފައިވ ެތަނަކަށެވެ

ެކައިވެނީގެެ

މަޖްލިހުގައިެ

ޙ ޟިރުވ ންޖެހޭެ

ެފަރ ތްތައްެ

ެ:ެކައިވެނީގެެމަޖިލިހަށްެޙ ޟިރުވ ންޖެހޭެމީހުންނަކީެ.102

 .ކައިވެނިވ ެދެމީހުންެ.1ެެެ

ެހަވ ލުވިެެ.2ެެެ ެވަލީއ  ެހަވ ލުކޮށްފައިވ ނަަމ ެފަރ ތަކ އި ެއެހެން ެވަލީ ެނުވަތަ ވަލީވެރިޔ 

 ފަރ ތް

ެދެެހެކިންެ.3ެެެ

ެ

ެެ(ހ)ެ.103މަޤުބޫލުެ ެސަަބބަކ ހުރެ ެމަޤުބޫލު ެގަޑީގައިެަކއިވެދިމ ވ  ނޑައެޅިފައިވ  ެކަ ެފައިސ  ެދައްކަންޖެހޭ ންޏަށް
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ސަބަބަކ ހުރެެރަސްމީެ

ގަޑީގައިެފައިސެ 

ެދެއްކޭގޮތްނުވުންެ

ެއެ ެޙ ލަތުގައި، ެކިތ ބީެކައިވެންދެއްކިފައިނުވ  ެކަމުގެ ެކޮށްފައިވ  ެޚަރަދުތަކެއް ެކުރުމަށް ޏެއް

ެބަލައި ެއެފައިސ  ެގަޑީގައި ެނުރަސްީމ ެހުށަހަޅައިފިނަމަ ެކޮށްދިނުމުގެެހެކި ެކައިވެނި ގަނެ

ެ.އިޚްތިޔ ރުެކޯޓަށްެލިބިގެންވެއެވެ

ެގޮތުގައިެެ(ށ)ެެ ެޖޫރިނަމ އެއްގެ ެކައިވެނިކޮށްދެވޭީނ ެމެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ެޙ ލަތެއް ެެެެމަތީގައިވ ފަދަ

ެ.ެކޯޓަށްެދެއްކުމުންނެވެ(ެފަނަރަސަތޭކަެރުފިޔ )ރ1500ެ/-

ރ އްޖެއިންެބޭރުގައިެ

ކައިވެނިެ ކުރެ 

ެރަޖިސްޓްރީކުރުންެ

ެއެކަމަށްެެ(ހ)ެ.104 ެހުށަހަޅ ންވ ނީ ެކޯަޓށް ެރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްއެދި ެކައިވެނި ެކުރ  ެބޭރުގައި ރ އްޖެއިން

ެލިޔެކިއުންތަކ އެކުެ ެބަޔ ންކޮްށފައިވ  ެފޯމުގައި ެފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ެފޯމު ޚ އްޞަކުރެވިފައިވ 

ެ.ެެތީންނެވެވަނަެމ އްދ ގައިވ ގޮތުގެެމ28ަޢ އިލ އ ބެހޭެޤަވ ޢިދުގެެ

ވަަނ27ެެރ އްޖެއިންެބޭރުގައިެކުރ ެކައިވެނިެރެޖިސްޓްރީކޮށްދެވޭނީެޢ އިލ އ ބެހޭެޤަވ ޢިދުެގެެ(ށ)ެެ

ެ.މ އްދ ގައިވ ެކަންތައްތަކުގެެއިތުރުންެއަންނަނިވިެމަޢުލޫމ ތުތައްެުފރިހަމަވެފައިވ ނަމައެވެ

ެ؛ކައިވެނިކުރިެޤައުމ އިެރަށ އިެއަވަށްެއެނގެންއޮތުންެ.1ެެެ

ެކ ޑުގެެެ.2ެެެ ެއައިޑީ ެނުވަތަ ެޕ ސްޕޯރޓް ެއެޑްރެހ އި ެދ ިއމީ ެނަމ ިއ ެފުރިހަމަ ހެކީންގެ

ެޞައްޙަެކޮޕީެއޮތުން؛

ެކައިވެނިކުރިެތ ރީޚ އިެވަގުތުެއެނގެންއޮތުން؛ެ.3ެެެ

ެކައިވެނިކޮށްދިނުމުެގެެ.4ެެެ ެމުސްލިމުން ެސަރުކ ރުން ެއެޤައުެމއްގެ ެކޮށްދީފައިވަނީ ކައިވެނި

ެފަރ ތަކުންކަންެެއނގޭނެެލިޔުން؛ހުއްދަެދީފައިވ ެ

ެތިބިކަްނެެ.5ެެެ ެަޤއުމުގައި ެކައިވެނިކުރި ެދެމީހުން ެކައިވެނިވި ެތ ރީޚުގައި ެކުރި އެކައިވެނި

ެއެނގޭނެެލިޔުން؛

ެ.ކައިވެނިކޮށްދިންެމައުޛޫނުގެެނަމ އިެސޮއިެއޮތުންެ.6ެެެ

ެޤައުމެއްގައިެެ(ނ)ެެ ެހުންނަ ެއޮފީހެއް ެރަސްމީ ެދިވެހިރ އްޖޭގެ ެކައިވެނިކުރީ ދިވެހިރައްޔިތަކު

މަސްދުވަހުގެެތެރޭގައިެކައިވެނިެރަޖިސްޓްރީކުރުމަށ2ެެްނަމަ،ކައިވެނިކުރ ެދުވަހުންެފެށިެގންެ

ކޯޓަށްެއެދިެމިގޮތަށްެރަޖިްސޓްރީެކުރުމަށްެ.ެއެެއޮފީހަކަށްެނުވަތަެޯކޓަށްެުހަށހަޅަންވ ނެއެވެ

ެރަސްމީެެހުށަހަޅ އިރު ެދިވެހިރ އްޖޭގެ ެހުރި ެއެޤައުމުގައި ެސެޓްފިކެޓްގައި، ކައިވެނީގެ

ނޑުެއޮންނަންވ ނެއެވެ ެ.އިދ ރ އެއްގެެތައްގަ
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ެެ(ރ)ެެ ެމ އްދ ގެ ެހ)މި ެކޯޓަށްެ( ެފެމިލީ ެރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ެކައިވެނި ެފަދައިން ގައިވ 

ެ ެޢ އިލ އ ބެހޭ ެކައިވެންޏަކީ ެއެ ެކޯޓުގެެހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ެޤަވ ޢިދ އި ެޢ އިލ އ ބެހޭ ޤ ނޫނ އި

ެކައިވެނިެ ެއެ ެކަމަށްވ ނަމަ، ެކައިވެންޏެއް ެކުރެވިފައިވ  ެމަތިން ެއެއްގޮތްވ ގޮތުގެ ޤަވ ޢިދ އި

ެ.ރަޖިސްޓްރީެކޮށްދޭންވ ނެއެވެ

ެކޮށްފިނަމަެެ(ބ)ެެ ެކައިވެންޏެއް ެރައްޔިތަކު ެދިވެހި ެޤައުމެއްގައި ެނެތް ެއޮފީހެއް ެރަސްމީ ރ އްޖޭގެ

ެކައިވެނި ެދުވަހުންފެށިގެން ެހައެއް)6ެކުރ  ެކައިވެންޏެއްެ( ެއެ ެތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ

ެ.ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްެކޯޓަށްެހުށަަހޅަންވ ނެއެވެ

ރ އްޖެއިންެބޭރުގައިެކުރ ެކައިވެނިެރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްއެދިެހުށަހަޅ ނީެއެެޤައުމެއްގައިެހުރިެެ(ޅ)ެެ

ެ ެއޮފީހެއް ެރަސްމީ ެފަރ ތެއްެދިވެހިރ އްޖޭގެ ެޙަވ ލުކުރ ނެ ެސެޓްފިކެްޓ މެދުވެރިކޮށްނަމަ،

ެ.ޢައްޔަންކޮށްެލިޔުމަކުންެއެކަންެކޯޓަށްެއަންގަންވ ނެއެވެ

އްޔަންކުރ ނަމަ،ެފިކެޓްެޙަވ ލުކުރ ނެެފަރ ތެއްެޢަގައިެވ ގޮތުގެެމަތިންެސެޓް(ެޅ)މިެމ އްދ ގެެެ(ކ)ެެ

އެކުެއެެދެެފަރ ތުގެެއައިޑީކ ޑުެެކައިވެނިެރެޖިސްޓްރީކުރުމަށްެއެދޭެދެެފަރ ތުގެެސިޓީއަކ އި

ެހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ ެކޮޕީ ެފަރ ތުގެެ. ެޙަވ ލުވ  ެޙަވ ލުކުރެވޭނީ ެސެޓްފިކެޓް ެމަތިން މިގޮުތގެ

ެ.އައިޑީކ ޑުެހުށަހެޅުމުންނެވެ

ނޑައެޅިފައިވެ ެ(އ)ެެ ެކަ ެހުށަަހޅ އިރު، ެރަޖިސްޓްރީކުރަން ެކައިވެނި ެކުރ  ެބޭރުގައި ރ އްޖެއިން

ެ ެޤ ނޫނުެގ ެޢ އިލ އ ބެހޭ ެއެފަރ ތެއް ެފ އިތުވެފައިވ ނަމަ ެމ އްދ އ އ62ެެިމުއްދަތު ވަނަ

ެ.އެއްގޮތްވ ެގޮތުގެެމަތިންެޖޫރިމަނ ެކުރެވޭނެއެވެ

ރ އްޖެއިންެބޭރުގައިެ

ދިވެހިެބިދޭސީެ ކުރެ 

ެކައިވެނިެ

ެރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުންެެ

ެފިރިހެނަކެ ެ(ހ)ެ.105 ެދިވެހި ެއަންހެނަކ  ެބިދޭސީ ެނުވަތަ ެއަންހެނަކ އި ެދިވެހި ެފިރިހެނަކ އި ބިދޭސީ

ެޢ އިލ އ ބެހޭެ ެހުަށހަޅައިފިނަމަ ެރެޖިސްޓްރީކުރަން ެކައިވެނިކޮށް، ެބޭރުގައި ރ އްޖެއިން

ެ.ެވޭތޯެކޯޓުންެބަލަންވ ނެއެވެވަނަެމ އްދ ގައިވ ެކަންތައްތައްެފުރިހަމަވެފައ27ެިޤަވ ޢިދުގެެ

ެރެޖިސްޓްރީކޮށްދެވޭނީެެ(ށ)ެެ ެކައިވެނި ެކުރ  ެބިދޭސީންނ  ެދިވެހިންނ އި ެބޭރުގައި ރ އްޖެއިން

ެ ެޤަވ ޢިދުގެ ެއަްނނަނިވ27ެެިޢ އިލ އ ބެހޭ ެއިތުރުން ެކަންތަްއތަުކގެ ެމ އްދ ގައިވ  ވަނަ

ެ.ހުށަހެޅުމުންނެވެމަޢުލޫމ ތުތައްެއަންގައިދޭެރަސްމީެލިޔުންެކޯޓަށްެ
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ެކައިވެނިކުރިެޤައުމ އިެރަށ އިެއަވަށް؛ެ.1ެެެ

ެކ ޑުގެެެ.2ެެެ ެއައިޑީ ެނުވަތަ ެޕ ސްޕޯރޓް ެއެޑްރެހ އި ެދ ިއމީ ެނަމ ިއ ެފުރިހަމަ ހެކީންގެ

ެ؛ޞައްޙަެކޮޕީ

ެެ؛ކައިވެނިކުރިެތ ރީޚ އިެވަގުތުެ.3ެެެ

ެެެ4.ެެ ެސަރުކ ރުން ެއެޤައުެމއްގެ ެކޮށްދީފައިވަނީ ެކައިވެނިކޮށްދިނުމުެގެކައިވެނި މުސްލިމުން

ެ؛ހުއްދަެދީފައިވ ެފަރ ތަކުންކަން

ެއެކައިވެނިެކުރިެތ ރީޚުގައިެކައިވެނިވިެދެމީހުންެކައިވެނިކުރިެޤައުމުގައިެތިބިކަން؛ެ.5ެެެ

ެފޯމުގައިވ ެެ(ނ)ެެ ެހުށަހަޅ ފައިވ  ެއެދި ެކުރުމަށް ެރަޖިސްޓްރީ ެކައިވެނި ެކުރ  ެބޭރުގައި ރ އްޖެއިން

ެ ެވަލީވެރިޔ ެމަޢުލޫމ ތު ެދެމީހުންނ އި ެކައިވެނިކޮށްފައިވ  ެަކށަވަރުކުރުމަށް ެަބލައި، ޞައްޙަތޯ

ެކުރެވޭނެއެވެ ެޙ ޟިރު ެކޯޓަށް ެބޭރުގައިެ. ެރ އްޖޭން ެހުރީ ެފަރ ތެއް ެތެރެއިން މިފަރ ތްތަކުގެ

ެމަޢުލޫމ ތުެ ެމެދުވެރިކޮށް ެއޮފީސް ެނަމަ ެޤައުމެއްގައި ެހުރި ެރަސްމީއޮފީހެއް ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ެދި.ެއެވެސ ފުކުރެވޭނެ ެމީހުން ެރ އްޖޭގެ ެރަށެއްއަދި ެކޯުޓެެގައިރިއުޅޭ ެރަށު ެރަށެއްގެ ެއެ ަނމަ

ެ.މެދުވެރިކޮށްެމަޢުލޫމ ތުެސ ފުކުރެވޭނެއެވެ

ެޤަވ ޢިެ(ރ)ެެ ެޢ އިލ އ ބެހޭ 27ެެދުގެ ެރުހުންެ(ނ)ވަަނެމ އްދ ގެ ެވަލީވެރިޔ ގެ ެބަޔ ންޮކށްަފއިވ  ގައި

ެރެޖިސްޓްރީކުރުމަށް ެބެލެވޭނީ ެރުހުންެެލިބިފައިވ ކަމުގައި ެވަލީވެރިޔ ގެ ެފޯމ އިއެކު އެދޭ

ެ.ލިބިފައިވ ކަމުގެެލިޔުމެއްެކޯޓަށްެހުށަހެޅެމުންނެވެ

ެކައިވެިނެެ(ބ)ެެ ެއެ ެކައިވެނިކޮށްފިނަމަ، ެއަންަބށް ެގިނަ ެވުރެ ެއަންަބށް ެއެއް ެބޭރުގައި ރ އްޖޭން

ެ.ކޯޓުގައިެރެޖިސްޓްރީކޮށްދެވޭނީެއަންނަނިވިެކަންކަންެފުރިހަމަވެފަިއވ ނަމައެވެ

ެެެ1.ެެ ެމަދުވެގެން ެމައްޗަށް ެމަހެއްގެ ލިބޭެ(ެރުފިޔ ެފަނަރަހ ސް)ރ15000ެ/-ފިރިހެނ އަކީ

މިގޮތުންެއެެމީހަކީެދައުލަތުގެެވަޒީފ ެއަދ ކުރ ެމީހެއްނަމަ،ެމުސ ރައިގެެ.ެމީހަކަށްވުން

ެލިޔުން ެއެނގޭނެ ެތަފްސީލް ެމީހެއް. ެއަދ ކުރ  ެވަީޒފ  ެދައުލަތުގެ ެމީހަކީ ެއެ ެުނވަތަ

ެ.ންވ ނެއެވެގެެބޭންކްެސްޓޭޓްމަންޓްެހުށަަހޅަމަސްދުަވހު(ެއްހައެ)6ެނަމަެެނޫން
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ފިރިހެނ ެއިނދެގެންެއުޅޭެއަނިބމީހ އަށ އިެދަރިންނަށްެކުރަންެޖޭހެޚަރަދުެކުރަމުންދެ ެ.2ެެެ

ެމީހަކަށްވުންެ

ެޤަވ ޢިދުންެެ.3ެެެ ެފައިސ  ެއެ ެސ ބިތުވެފައިވ ނަމަ، ެދަރަންޏެއް ެމައްޗަށް ެމީހެއްގެ އެ

ެމީހަކަށްވުންެދައްކަމުންދ ެ

ެރ އްޖޭންެެ.4ެެެ ެދަށުން ެޤަވ ޢިދުގެ ެކޯޓުގެ ެޤަވ ޢިދ އި ެޢ އިލ އ ެބހޭ ެޤ ނޫނ އި ޢ އިލ އ ބެހޭ

ެކަންކަްނެ ެފުރިހަމަވ ންޖެހޭ ެރެޖިސްޓްރީކުރުމަށް ެކޯޓުަގއި ެކައިވެނި ެކުރ  ބޭރުގައި

ެ.ފުރިހަމަވުން

ެކައިވެނީގެެ

ެސެޓްފިކެޓްެދޫކުރުންެ

ެެ(ހ)ެ.106 ެކައިވެނީެގެކޯޓުގައި ެދެފަރ ތަށް ެއެކައިވެނިވ  ެކައިވެންޏަކ ގުޅިގެން ެކޮންމެ ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭ

ެ.ސެޓްފިކެޓްެދޫކުރަންވ ނެއެވެ

ެެ(ށ)ެެ ެމ އްދ ގެ ެދެފަރ ތުގެެ(ހ)މި ެކައިވެނިވ  ެލިބިގަތުަމކީ ެސެޓްފިކެޓް ެކައިވެނީގެ ެބުނ  ގައި

ެޒިންމ އެކެވެ .ެ ެސެޓްފިކެްޓ ެރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްފަހު ެތެރޭގައ7ެެިކައިވެނި ދުވަހުގެ

 .ރުފިޔ ގެެމަގުންެޖޫރިމަނ ކުރެވޭނެއެވ1ެެނުގެންގޮސްފިނަމަ،ެއިތުރުވ ކޮންެމެދުވަހަކަށްެ

ެ

ސެޓްފިކެޓްެ

ގެއްލިގެންެއަލުންެ

ެހެއްދުންެ

ެއެކަަމށްެެ.107 ެހަދައިދެވޭނީ ެސެޓްފިކެޓެއް ެއަލުން ެގެއްލިގެން ެސެޓްފިކެޓް ެވަރީގެ ެނުވަތަ ކައިވެނި

ނޑައެޅިފައިވ ެ ެކަ ެއެކަމަށް ެތަެކއްޗ އެކު ެބަޔ ންޮކށްފައިވ  ެފޯމުގައި ެފުރިހަމަކޮށް ެފޯމު ނޑައެޅިފައިވ  ކަ

ެ.ފީެެކޯޓަށްެދެއްކުމުންނެވެ

ތަރުޖަމެ ސެޓްފިކެޓްެ

ެކުރުންެ

ކައިވެނިެނުވަތަެވަރީގެެސެޓްފިކެޓްގެެޢަރަބިެނުވަތަެއިނގިރޭސިެތަރުޖަމ ެހަދައިދެވޭނީެެއެެެ(ހ)ެ.108

ެފޯމުގައިެ ެފުރިހަމަކޮށް ެފޯމު ނޑައެޅިފައިވ  ެކަ ެއެކަމަށް ެއެކު ެއަޞްލ އި ސެޓްފިކެޓްގެ

ނޑައެޅިފައިވ ެފީެެކޯޓަށްެ ެ.ދެއްކުމުންނެވެބަޔ ންކޮށްފައިވ ެތަކެއްޗ އެކުެއެކަމަށްެކަ

ެެ(ށ)ެެ ެމ އްދ ގެ ެފަރ ތްތަކުން،ެ(ހ)މި ެތިބޭ ެރ އްޖޭްނބޭރުގައި ެއޮތްނަމަވެސް، ެެއހެްނ ގައި

ެކޮޕީެ ެސެޓްފިކްޓްގެ ެބަދަލުގައި ެއަސްލުގެ ެގެ ެސެޓްފިކެޓް ެހުށަހަޅ އިރު، ެއެދި ތަރުޖަމ ކުރަން
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ެ.ެހުށަހެޅިދ ނެއެވެ

އަސްލ އެއްގޮތްެ

ކަމުގެެ

ނޑުޖެހުންެ ެތައްގަ

ެޖަހައިދެވޭީނެެެ.109 ނޑު ެތައްގަ ެއަސްލ އެއްގޮތްކަމުގެ ެކޮޕީގައި ެސެޓްފިކެޓްގެ ެވަރީގެ ެ ެނުވަތަ ކައިވެނި

ެއެކަމަށްެ ެތަކެއްޗ އެކު ެބަޔ ންކޮށްފައިވ  ެފޯމުގައި ެފުރިހަމަކޮށް ެފޯމު ނޑައެޅިފައިވ  ެކަ އެކަމަށް

ނޑައެޅިފައިވ ެފީެެކޯޓަށްެދެއްކުމުންނެވެ ެ.ކަ

ކައިވެނިެކޮށްގެންެ

އުޅޭެމީހެއްެނޫންކަންެ

ެއަންގައިދޭެލިޔުންެ

ެއެކަމަށްެެ(ހ)ެ.110 ެިލޔުންދުކުރެވޭނީ ެއަންގައިދޭ ެނޫންކަން ެމީހެއް ެއުޅޭ ެކޮށްގެން ކައިވެނި

ެއެކަމަށްެ ެތަކެއްޗ އެކު ެބަޔ ންޮކށްފައިވ  ެފޯމުގައި ެފުރިހަމަކޮށް ެފޯމު ނޑައެޅިފައިވ  ކަ

ނޑައެޅިފައިވ ެފީެެކޯޓަށްެ ެ.ދެއްކުމުންނެވެކަ

ެެ(ށ)ެެ ެމ އްދ ގެ ެހ)މި ެކޯޓަށްެ( ެފެމިލީ ެދެހެކިން ެހުށަހަޅ ފަރ ތ އި ެފޯމު ެބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގައި

ެ.ޙ ޟިރުވެެފޯމުގައިވ ެއިޤްރ ރުގައިެސޮއިކޮށްެއިނގިލީގެެނިޝ ންެޖަހަންވ ނެއެވެ

ެެ(ނ)ެެ ެމ އްދ ގެ ެހ)މި )ެ ެފެށިގެްނ ެތ ރީޚުން ެުހށަހަޅ  ެފޯމު ެބަޔ ްނކޮށްފައިވ  ދުވަހުެގ3ެެގައި

ެ.ަގޑިއަށްެޙ ޟިރުެނުވެއްޖެނަމަެއެެފޯމުެބ ޠިލުެކުރެވޭނެއެވެެތެރޭގައިެފެމިލީެކޯޓުންެއަންގ 

ެެ(ރ)ެެެ ެމ އްދ ގެ ެމި ެފަރ ތަކުްނ ެބޭރުގައިވ  ެހ)ރ އްޖެއިން ެއެދިެ( ެލިޔުމަށް ެބަޔ ްނކޮށްފައިވ  ގައި

ހުށަހަޅ ނަމަެފެމިީލެކޯޓަށްެޙ ިޟރުވުމުގެެބަދަލުގައިެއެމީހަކުެހުިރެޤައުމެއްގެެދިވެހިރ އްޖޭގެެ

ެޖަހައިެ ެނިޝ ްނ ެއިނގިލީގެ ެސޮއިކޮށް ެއިޤްރ ރުގައި ެފޯމުގައިވ  ެޙ ޟިރުވެ ެއަށް އެމްބަސީ

ގައިވ ެގޮތުގެެމަތިންެއެެ(ެހ)އެމްބަސީެމެދުވެރިކޮށްެފެމިލީެކޯޓަށްެފޮނުވުމުންެމިެމ އްދ ގެެ

ެ.ލިޔުންެދޫކުރެވޭނެއެވެ

ެެ(ބ)ެެ ެމ އްދ ގެ ެހ)މި ެޙަވ ލުކުރ ނަމަ،ެ( ެފަރ ތަކ  ެއެހެން ެލިޔުން ެބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގައި

ެ ެކޮޕީ ެއައިޑީކ ޑު ެއެކު ެސިޓީއަކ އި ެހުށަހަޅަންވ ނެއެވެވެރިފަރ ތުގެ ެއެެ. ެމަތިން މިގޮތުގެ

ެ.ލިޔުންެޙަވ ލުކުރެވޭނީެޙަވ ލުވ ެފަރ ތުގެެއައިޑީކ ޑުެގެނައުމުންނެވެ

ެ.ެކައިވެނީގެެވަލީެހަމަޖެއްސުމަކީެކައިވެނިވ ެދެފަރ ތުންެކުރަންޖެޭހނެކަމެކެވެެ(ހ)ެ.111ެވަލީެހަމަޖެއްސުންެ
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ެދިވެހިރ އްޖެެ|ެެމ ލެ|ެެ(20212)އޯކިޑްެމަގުެ|ެެފުރަތަމަެފަންގިފިލ |ެެޖަސްޓިސްެބިލްޑިންގ|ެެފެމިލީެކޯޓުެ
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ެެ(ށ)ެެ ެވަލީ ެނުވަތަ ެމަޖިލީހަށްެވަލީވެރިޔ  ެކައިވެނި ެވަލީދެނީ ެމީހ  ހަވ ލުކުރެވިފައިވ 

ެެ،ޙ ޟިރުވެކަމަށްވ ނަމަ ކައިވެނިެމަޖިލިހަށްެެޙ ޟިރުވެެކައިވެނިެކޮށްދޭެޝަރުޢީެމައުޛޫނުއެ 

ެ.ވަލީެޙަވ ލުކުރަންވ ނެއެވެ

ެެ(ނ)ެެ ެވަލީެެކައިވެނީގެވަލީވެރިޔ  ެޙ ކިމުގެ ެވ ނަމަ ެކަމުގައި ެޙ ޟިރުނުވެވޭ މަޖިލިހަށް

ެ.ނުވަތަެއެހެންެފަރ ތަކ އިެވަލީެޙަވ ލުކުރަންވ ނެއެވެ.ެހަމަޖައްސަންޖެހޭނެއެވެ

ޙ ކިމުގެެވަލީެ

ެހަމަޖެއްސުންެ

ެކުރެވިފައިވެ ެ(ހ)ެ.112 ެޚ އްޞަ ެއެކަަމށް ެހުށަހަޅަންވ ނީ ެދިނުމަށްއެދި ެހަމަޖައްސައި ެވަލީ ޙ ކިމުގެ

ެ.ފޯމ އި،ެފޯމުެގައިެބަޔ ންކުރެވިފައިވ ެތަކެއްޗ އެކުގައެވެ

ެެ(ށ)ެެ ެޤަވ ޢިދުގެ ެޢ އިލ އ ބެހޭ ެހަމަޖައްސައިދެވޭނީ ެވަލީ 12ެޙ ކިމުގެ ެ(ހ)ވަަނެމ އްދ ގެ (ެރ)އ އި

ެ ެމެދުވެރިވެއްޖ13،14،15،16،17ެެެއަދި ެޙ ލަތެއް ެޙ ލަތުންކުރެ ެމ އްދ ތަކުގައިވ  މި

ެ.ހިނދެއްގައެވެ

ެެ(ނ)ެެ ެ(ެށ)މިމ އްދ ގެ ެހަމަޖައްސ ނީ ެވަލީ ެޙ ކިމުގެ ެޙ ލަތްަތކުގައި ެޤަވ ޢިދުެގެގައިވ  ޢ އިލ އ ބެހޭ

ެ.ވަނަެމ އްދ ގައިވ ެގޮތުގެެމަތިންނެވ10ެެ

ެފޯމުގަިއެެ.113ެވަލީެޙަވ ލުކުރުންެ ެފުރުމަށްފަހު ެފޯމު ނޑައެޅިފައިވ  ެކަ ެއެކަމަށް ެޙަވ ލުުކރެވޭނީ ެފަރ ތަކ  ެއެހެން ވަލީ

ެ.ެބަޔ ންކޮށްފައިވ ެތަކެއްޗ އެކުެކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުންެތިރީގައިވ ެގޮތުެގެމަތިންނެވެ

ގެެކައިވެނީފޯމުގައިެވަލީވެރިޔ ެސޮއިކުރުމަށްފަހުެއެއްވެސްެސަބަބަކ ހުރެ،ެެކައިވެނީގެެ.1ެެެ

ެ.ެމަޖިލިހަށްެޙ ޟިރުެވެވެންެނެތުންެ

ެ.ެގައިވ ެފަދަެގޮެތއްެމެދުވެރިވުން(ެށ)ވަަނެމ އްދ ގ12ެެެޢ އިލ އ ބެހޭެޤަވ ޢިދުގެެެ.2ެެެ

ެެެ3.ެެ 1ެ)މިމ އްދ ގެ )ެ 2ެ)އަދި ެވަލީެ( ެއެހެންފަރ ތަކ  ެ ެމަތިން ެގޮތުގެ ގައިވ 

ެ ެއެފަރ ތެއް ެކައިވެނިކޮށްދެއްވ ެެކައިވެނީގެޙަވ ލުކޮށްފިނަމަ ެޙ ޟިރުވެ، މަޖިލިހަށް
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ެ.މައުޛޫނ ެޙަވ ލުކުރަންެވ ނެއެވެ

ެެެ4.ެެ 2ެ)މިމ އްދ ގެ )ެ ެޙަވ ލުވި ެވަލީއ  ެމަތިްނ ެގޮތުގެ ެގައިވ  ެނަްނބަރު ފަރ ތުްނެވަނަ

ެ.ކައިވެނިކުރ ެކޯޓަށްެޙ ޟިރުވެެވަލީއ އިެޙަވ ލުވިކަމަށްެސޮއިެކުރުން

މެޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓުެ

ތަކުގައިކުރެ 

ކައިވެނިތަކަށްެ

ޙ ކިމުގެެވަލީެ

ެހަމަޖެއްސުންެ

ެެ(ހ)ެ.114 ެނަްނބަރު ެޤ ނޫނުެ)2000/4ެޤ ނޫނު ެޢ އިލ އ ބެހޭ )ެ 9ެެގެ ެމ އްދ ގެ ެށ)ވަަނ ގައިވެ (

ެ ެވަލީ ެޙ ކިމުގެ ެކޮށްދިނުމުގެެފަދައިން ެކައިވެނި ެއަށް ެވަލީ ެޙ ކިމުގެ ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ،

ެ ެޤަވައިުދގެ ެޢ އިލ އ ބެހޭ ެކޯޓުެގ10ެެހުއްދަދޭނީ ެފެމިލީ ެމަތިން ެގައިވ ގޮތުގެ ެމ އްދ  ވަނަ

ެއިސްެ ެއެންމެ ެހުންނެވި ެޙަވ ލުވެގެން ެހިންގުމ  ެކޯޓު ެފެމިލީ ެވަގުތަކު ެއެ ެނުވަތަ އިސްޤ ޟީ

ެ.ވެރިއެކެވެ

ެދެވޭނީެެ(ށ)ެެ ެހަމަޖައްސައި ެކޯޓުން ެފެމިލީ ެވަލީ ެޙ ކިމުގެ ެބޭުނންވ  ެތަކަށް ެކޯޓު މެޖިސްޓްރޭޓް

ެ.ހުށަހެޅުމުންނެވެ، ނަނިވިެލިޔުންތައްެފުރިހަމަޮކށްއަން

ެ.ޏަށްެރުހޭެކަމުގެެބަޔ ންކައިވެންކައިވެނިވ ެދެމީހުންެެ.1ެެެ

ެ.ބަޔ ންޏަށްެރުހޭެކަމުގެެކައިވެންވަލީވެރިޔ ެެކައިވެނީގެެ.2ެެެ

ންޏަށްެރުހޭެބަްސެކައިވެގެެވަލީވެރިޔ ގެެނުވަތަެއެެކައިވެނީެކައިވެނިވ ެދެމީހުންނ އިެެ.3ެެެ

ެ.ދޭެފަރ ތުގެެއައިޑީކ ޑުެކޮޕީ

ެމީހުންނ ިއެެ.4ެެެ ެދެ ެކައިވެނިވ  ެނަމަ ެމީހެއް ެނެތް ެނަސަބު ެއަކީ، ެއަންހެނ  ކައިވެނިވ 

ެބަޔ ންކައިވެނީ ެގެ ެމަންމަ ެއަންހެނ ގެ ެމަންމަެެ،ގެ ެދުނިޔޭގައިެނެތްނަމަ ެމަންމަ އަދި

ެއަންހެނ ެގެ ެަކއިވެނިވ  ެނެތްނަމަ، ެމީހަކު ެއެފަދަ ެއަދި ެބަޔ ން، ެގެ ެމ މަ ފަރ ތު

ެބެލެނިވެރިޔ ެގެެބަޔ ންެ

ެވަލީވެރިޔ ގެެެ.5ެެެ ެބުނ ނަމަ ެނެތްކަމަށް ެދުނިޔޭގައި ެވަލީވެރިޔަކު ެއަންހެނ ގެ ކައިވެނިވ 

ެ ެމީހުންގެ ެދެ ެގ ތްތިމ ގެ ެބަޔ ންއެންމެ ެއެކަންެ. ެނެތްނަމަ ެދުނިޔޭގައި ެމީހަކު އެފަދަ

 ދެނެހުރިެދެެހެކިންގެެބަޔ ނ އިެައއިޑީކ ޑުެކޮޕީެ

ެ

ެ
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ވަގުތީެގޮތުންެ

ކައިވެނިެކޮށްދިނުންެ

ފަސްކުރެވޭެ

ެސަބަބުތައްެ

ެ.ކައިވެނިކޮށްދިނުންެވަގުތީޮގތުންެފަސްކުރެވޭނީެއަންނަނިވިެޙ ލަތްަތކުގައެވެެ.115

ެ

 .ސ ބިތުވެފައިވ ނަމަެއެހިނދުެދައްކަންޖެހޭެފައިސ ެދައްކަންދެންެދަރިންގެެޚަރަދުެ.1ެެެ

ެފައިސ ެެ.2ެެެ ެޖޫރިމަނ  ެވަރިކޮށްފައިވ ނަމަ ެުހއްދަނެތި ެކޯޓުެގ ެޚިލ ފަށް ޤ ނޫނ އި

 .ދައްކަންދެން

 

އެއްެއަންބަށްވުރެެ

ގިނަެއަންބަށްެ

ެކައިވެނިކޮށްދިނުންެ

ެހުށަހަޅ މީހ އަކީނަމަެނިކުރަންއެދިެކޯޓަށްެުހށަހަަޅއިފިއެއްެއަންބަށްވުރެެގިަނެއަންަބށްެކައިވެެ(ހ)ެ.116

ެ.ބަލަންވ ނެއެވެެެހަަމވ ެމީހެއްތޯެކޯޓުންއަންނަނިވިެޝަރުޠުތައްެފުރި

ެރަމުންދ ެމީހަކަށްވުން؛އެމީހެއްގެެއަނބިދަރިންނަށްެކުަރންޖެހޭެޚަރަދުތައްެކުެ.1ެެެ

ެކައިވެނިެ.2ެެެ ެމައްޗަށްެެމަދުވެގެންެފިރިހެނ އަކީެއެދޭެކުރަންެދެއަންބަށް ެެެެެމަހެއްގެ

ެގެެއ މްދަނީއެއްެެލިބޭެމީހަކަށްވުން؛(ެޔ ފަނަރަހ ސްެރުފި)ރ15000ެެ/-

ެެ(ށ)ެެ ެ(ހ)މިމ އްދ ގެ ެކޮށްދިނުަމށ2ެެްގެ ެސ ބިތު ެއ މްަދނީ ެބަޔ ންވެފައިވ  ެަނންބަރުގައި ވަނަ

ެ.ެެމަސްދުވަހުގެެބޭންކްެސްޓޭޓްމަންޓެވެ(ެހައެއް)6ެހުށަހަޅަންވ ނީެއެމީހެއްގެެވޭތުވެިދޔަެ

ޖުމްލަެދެއަނތްބަށްވުރެެގިނަެއަނިބންނ ެކައިވެނިެކުރަންެއެދޭމީހ ގެެއަނބިންނ އިެދަރިންގެެެ(ނ)ެެ

ެ ެގިނަވ ނަމ3ެަޢަދަދު ެެ،އަށްވުރެ ެ(ހ)މިމ އްދ ގެ ެަންނބަރ2ެުގެ ެވެގެންވ ެވަނަ ެބަޔ ން ގައި

ެ ެީމހަކަށް ެކޮންމެ ެއިތުރުން، 1000ެ/-އ މްދަނީގެ ެރުފިޔ )ރ ެއެއްހ ސް ެއ މްދަނީއެއްެ( ގެ

ެ.ެލިބެންވ ނެއެވެ

ެމ އްެ(ރ)ެެ ެފަދައިންމި ެބަޔ ންކޮށްފައިވ  ެއ މްދަީނެެދ ގައި ެއޭނ ގެ ެހުަށހަޅައިފިނަމަ، ކައިވެނިކުރަން

އެކަށީގެންވ ެވަރަށްެލިބޭކަމަށްެބަލައިެއޭނ ގެެކައިވެނިެކޮށްދިނުމުގެެއިޚްތިޔ ރުެއ އިލ އ ބެހޭެ
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ެ.ެވަނަެމ އްދ ގެެދަުށންެކޯޓަށްެލިބިެގންވެއެވ12ެެޤ ނޫނުގެެ

ެެ(ބ)ެެ ެމިމ އްދ ގެ ެ(ހ)ފިރިމީހ އަކީ ެނަްނބަރ2ެުގެ ެބަވަނަ ެއ މްދަނީއެްއެެޔ ންކޮްށފައިވ ގައި ފަދަ

ެމީހަކަ ެމައްސަލަެލިބޭ ެކޯަޓށް ެނުކުރ ކަމަށްބުނެ، ެޚަރަދު ެ ެއަނބިީމހ އަށް ެވެފައި ށް

ެ.ހުށަހަޅ ފައިެނުވ ނަމަެބެލެޭވނީެައނބިމީހ އަށްެފިރިމީހ ެެގަވ އިދުްނެޚަރަދުެކުރ ކަމުގައެވެ

ެޙ ޟިރުކޮށްެެ(ޅ)ެެ ެކޯޓަށް ެއަނބިމީހ  ެބެލުމަށް ެޚަރަދުކުރޭތޯ ެފިިރމީހ  ެދަރިންަނށް އަނބިމީހ އަށ އި

ެނުކުރެއެވެ ެަމނައެއް ެމިޤަވ ޢިދު ެނެގުްނ ެބަޔ ން .ެ ެމިޮގތުން ެކޯަޓށްެއަދި އަނބިމީހ 

ެދީފައިވ ެ ެފިރިމީހ  ެޙ ޟިރުނުެވއްޖެނަމަ ެފޮނުވުމުން ެޗިޓް ެކޯުޓން ެތިންފަހަރަށް ޙ ޟިރުވުމަށް

ެެ.ތުގެެމައްޗަށްެބިނ ކޮށްެަކއިވެނިކޮށްެދިނުމުގެެއިޚްތިޔ ރުެކޯޓަށްެލިބިގެންވެއެވެމަޢުލޫމ 

ެއަެ(ކ)ެެ ެއަެނއެއް ެގިނަ ެއަނތްބަށްވުރެ ެމީހ  ެުހށަހަޅ ފަިއވ  ެކައިވެނިކުރަން ބިމީހ އަށ އިެންތބަށް

ެ ެކޯޓަކަށް ެމައްސަލައެއް ެއެފަދަ ެބުނެ، ެކަމުގައި ެނުދޭ ެޚަރަދު ހުށަހަޅ ފައިވ ނަަމ،ެދަރިންނަށް

ެދެއަނތްެއެފަދަ ެނުނިމެީނސް ެކޮށެއްނުދެވޭނެއެވެމައްސަލައެއް ެކައިެވނި ެބަށް އަދިެ.

ެިމފަދަެ ެނުދ ނަމަ ެދަްއކަމުން ެޤަވ ޢިދުން ެއެފައިސ  ެސ ބިތުވެފައިވ ނަަމ ދަރަންޏެއް

 .ކައިވެންޏެއްެކޮށެއްނުދެވޭނެއެވެ

ެނަމުގައިެެ(އ)ެެ ެއެމީހެއްގެ ެބެލެޭވނީ ެހުރިކަމުގައި ެގެދޮރު ެީމހ ގެ ެހުށަހަޅ ފައިވ  ކައިވެނިކުރަން

.ެރ އްޖޭގެެއެއްވެސްެރަށެއްގައިެރަޖިސްޓްރީެކުރެވިފައިވ ެގޯތިގެދޮރުެހުރިެކަމުގައިވ ނަމައެވެ

ެމަ ެދިރިއުޅެވޭނެ ެވަކިން ެއަންބެއް ެކޮންމެ ެބަލ ނީ ެކަމުގައި ެހުރި ެތަނަވަސްކަން ގުެގެދޮރުގެ

އަދިެ .އަދިެއެތަނެއްގެެރަޖިސްޓްރީެކޯޓަށްެހުށަހަޅަންެވ ނެއެވެ.ެފަހިކޮށްދެވެންެހުރިނަމައެވެ

ކައިވެނިކުރަންެއެދޭެމީހ ެދިރިއުޅެނީެކުއްޔަށްެކަމުގައިވ ނަމަ،ެގެދޮރުގެެތަނަވަސްކަންެހުރިެ

ެހި ެކުއްޔަށް ެތަނެއް ެވަކިން ެދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ެއަްނެބއް ެކޮންމެ ެބަލ ނީ، ެމަގުެކަމުގައި ފޭނެ

ެހުރިނަމައެވެ ެފަހިކޮށްދެވެން .ެ ެމީހ ގެ ެއެދޭ ެކައިވެނިކުރަން ެނުފުރ18ެެޭައދި އަހަރު

ެ.ެދަރިންނ އިެޚ އްޞަެއެހީއަށްެބޭުނންވ ެދަރިންެދިރިއުޅޭނެެމަގުެފަހިކޮށްދީފައިވ ނަމައެވެ

ެނުވުންެ(ވ)ެެ ެމީހެއްކަމުގައި ެހުރި ެބަންދެއްގައި :ެ ެކަމ ބެހޭ ެބެލުމަށްޓަކައި އިދ ރ ތަކުންެމިކަން
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ެދިވެހިރ އްޖެެ|ެެމ ލެ|ެެ(20212)އޯކިޑްެމަގުެ|ެެފުރަތަމަެފަންގިފިލ |ެެޖަސްޓިސްެބިލްޑިންގ|ެެފެމިލީެކޯޓުެ
Family Court  |  Justice Building  first floor  |  Orchid Magu (20212)  |  Male’  |  Republic of Maldives 

 Phone: 3325502 , 3322306 :ފޯން | Fax: 3323269 :ފެކްސް | web: familycourt.gov.mv :ވެބްސައިޓް

ެ.އެމީހެއްގެެރެކޯޑްެސ ފުކުރަންވ ނެއެވެ

ދިވެހިެބިދޭސީެ

ެކައިވެނިެ

ެއަންެ.117 ެއެދޭނަމަ ެކައިވެނިކުރަން ެބިދޭސީއަކު ެރައްޔިތަކ އި ެކަންތައްތަނަދިވެހިރ އްޖޭގެ ެކައިވެިނެނިވި އް

ެ.ފުރިހަމަވޭތޯެބަލަންވ ނެއެވެެކުރަންއެދޭެމީހ ގެެކިބައިގައި

ެ

ެެ(ހ)ެެ ެދެފަރ ތުގައިެޝަރުޢީގޮތުން ެކައިވެނިކުރަންއެދޭ ެސިފަތައް ެަޞއްޙަވުމުގެ ކައިވެނި

ެފުރިހަމަވުން ެއެ: ެކުރަން ެކައިވެިނ ެފަރ ތުގެެމިގޮތުްނ ެޝަރުޠުތައްނައަންެކިބ ގައިެެދޭ ެނިވި

ެ.ބަލައިެކަށަވަރުކުރަްނވ ނެއެވެެފުރިހަމަވޭތޯ

 .މުސްލިމެއްކަމުގައިވުންއެދޭެބިދޭސީެމީހ އަކީެެކައިވެނިކުރަންެ.1ެެެ

ެމީހެއްނަމަެެ.2ެެެ ެއިސްލ މްވެފައިވ  ެއަލަށް ެބިދޭސީމީހ އަކީ ެއެދޭ ކައިވެނިކުރަން

 .މްވިކަމުގެެސެޓްފިކެޓްގެެއަޞްލުެހުށަހެޅުންއިސްލ 

ެެެ3.ެެ ެކަމުގައިވ ނަމަ ެމީހަކު ެއިސްލ މްވި ެމުސްލިމަކަށްއަލަށް ެދީނުގައި ެއިސްލ މް

ެ:މީހަކުެކަމުގައިވުންެކަްނތައްތައްެއޭނ އަށްެއެނގޭކޮންމެހެންެއެނގުންެލ ޒިމްެ

ެކަށަވަރުކުރ ނީ ެބަލައި ެއިެމިކަން ެބަލަހައްޓ ެދިވެހިރ އްޖޭގެ ެކަންތައްތައް ސްލ މީ

 .އެންމެެއިސްެއިދ ރ ެމެދުވެރިކޮށެވެ

ެއަންގައިދޭެެ(ށ)ެެ ެނޫންކަްނ ެުނވަތަ ެމީހެއްކަން ެކޮށްފައިވ  ެކައިވެްނޏެއް ެކުރިން ބިދޭސީމީހ އަކީ

 .ހޭެފަރ ތުގެެލިޔުމެއްެހުށަހެޅުންއެމީހެއްގެެޤައުމުގެެކަމ ބެ

ެބެލެހެއްޓޭވަރުގެެެ(ނ)ެެ ެޚަރަދު ެޢ އިލ ގެ ެފިރިހެނެއްނަމަ ެމީހ އަކީ ެބިދޭސީ ކައިވެނިކުރ 

ެމީހެއްކަމުގައިވުން ެމަދުވެގެންެެެ. ެމަހަކު ެގޮތުގައި ެއ މްދަނީގެ ެއެމީހެއްގެ ެެެެެެެމިގޮތުން

 .ލިބެންވ ނެއެވެޔ ެރުފި(ެފަނަރަހ ސް)ރ15000ެ/-
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ެދިވެހިރ އްޖެެ|ެެމ ލެ|ެެ(20212)އޯކިޑްެމަގުެ|ެެފުރަތަމަެފަންގިފިލ |ެެޖަސްޓިސްެބިލްޑިންގ|ެެފެމިލީެކޯޓުެ
Family Court  |  Justice Building  first floor  |  Orchid Magu (20212)  |  Male’  |  Republic of Maldives 

 Phone: 3325502 , 3322306 :ފޯން | Fax: 3323269 :ފެކްސް | web: familycourt.gov.mv :ވެބްސައިޓް

ެމިެެ(ރ)ެެެ ެމީހެއްނަމަ ެކުރ  ެކައިެވނި ެއަންބަށް ެގިނަ ެއަންބަށްވުރެ ެއެއް ެފިރިހެނ އަކީ ެބިދޭސީ

ެ ެނ)މ އްދ ގެ ެމި( ެއިތުރުން ެއ މްދަނީގެ ެެގައިވ  ެބަޔ ނ116ެެްޤަވ ޢިދުގެ ެމ އްދ ގައި ވަނަ

ެ.ކަށްވުންވ ެމީހަވެގެންވ ެކަންތައްތައްެފުރިހަމަެެވފައި

ެެ(ބ)ެެ ެޢ އިލ އ ބެހޭެބިދޭސީ ެކުރިން ެކައިވެނީގެ ެކައިވެނިކުރ ނަމަ ެއަންހެނަކ އި ެދިވެހި ފިރިހެނަކު

ެ.ރުވުންއްޗަށްެެއިޤުރ ވަނަެމ އްދ ގައިވ ެކަންތައްތަކުގެެމ26ެަޤަވ ޢިދުގެެ

ެ.ެދިވެހިރ އްޖޭގެެހޮސްޕިޓަލަކުންެހަދ ފައިވ ެމެޑިކަލްެރިޕޯޓެއްެހުށަހެޅުންެ(ޅ)ެެ

ެ.ެދުވަހުގެެެތރޭގައެވ15ެެމިެރިޕޯޓުެހުށަހަޅަންވ ނީެމެޑިކަލްެޓެސްޓްެހަދ ތ ެ

ފުެޙަޤީޤަތ ެޚިލ ެ

ނުވަތަެދޮގުެ

މަޢުލޫމ ތުެ

ދީފައިވ ނަމަެ

ެެޢަމަލުކުރ ނެެގޮތްެ

ެފުރިހަމަކުރުމުގައިެެ(ހ)ެ.118 ެފޯމު ެއެދޭ ެރެޖިސްޓްރީކުރުމަށް ެަކއިވެނި ެނުވަތަ ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް

ޙަޤީޤަތ ެޚިލ ފުެނުވަތަެދޮގުެމަުޢލޫމ ތުެދީފައިވ ނަމަ،ެއެެފަރ ތެްއެތަހުޤީޤުކުރުމަށްެކަމ ބެޭހެ

ެ.ެފަރ ތަށްެކޯޓުންެފޮނުަވންވ ނެއެވެ

ެެ(ށ)ެެ ެމ އްދ ގެ ެހ)މި ެކޮށްދެވޭނީެ( ެކައިވެންޏެއް ެެއ ެމެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ެޙ ލަތެއް ެފަަދ ގައިވ 

ެމަޢުލޫމ ތުެ ެދޭންޖެހޭ ެޯކޓަށް ެނިމި، ެތަހުޤީޤުކޮށް ެއެކަން ެރެޖިސްޓްރީކޮށްދެވޭނީ ނުވަތަ

ެ.ެޞައްޙަކުރުމަށްފަހުއެވެ

ެ

ނޑުމަށްެ ފަށްކެ

ެކައިވެނިެކުރުންެ

119.ެެ ެނުވަތަ ނޑުމުގެ ެއެަކންެފަށްކެ ެބެލެޭވނީ ެކައިވެންޏެއްކޮށްފިކަމަށް ެނިޔަތުގައި ނޑައިދިނުމުގެ ަފށްކަ

ެ.ޝަރީޢަތަށްެސ ބިތުވުމުްނނެވެ

ެ

.ެޝަރުޢީެމައުޛޫނުންނެވެެލިބިފައިވެ ކޯޓުންެެހުއްދަެކ ވެނިކޮށްިދނުމުގެެކައިވެނިކޮށްދޭންވ ނީެެ(ހ)ެ.120ެވެނިކޮށްދޭެފަރ ތްެކައިެ

ެ ެދެވޭ ެހުއްދަ ެމަތިން ެމިގޮތުގެ ެޝަރުޢީެއަދި ެފެމިލީކޯޓުގެ ެމައުޛޫނުންނަކީ ޝަރުޢީ

ެ ެތިިބ ެރެޖިސްޓްރީކުރެވިފައި ެދަފްތަރުަގއި ެއ ންމު ެމައުޛޫނުްނނަށްެމައުޛޫނުންގެ ޝަރުޢީ

ެ.ވ ންވ ނެއެވެ
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ެދިވެހިރ އްޖެެ|ެެމ ލެ|ެެ(20212)އޯކިޑްެމަގުެ|ެެފުރަތަމަެފަންގިފިލ |ެެޖަސްޓިސްެބިލްޑިންގ|ެެފެމިލީެކޯޓުެ
Family Court  |  Justice Building  first floor  |  Orchid Magu (20212)  |  Male’  |  Republic of Maldives 

 Phone: 3325502 , 3322306 :ފޯން | Fax: 3323269 :ފެކްސް | web: familycourt.gov.mv :ވެބްސައިޓް

ެކޮށްދެވޭެ(ށ)ެެ ެކޯޓުގައި ެޤ ނޫނ އިެެފެމިލީ ެޢ އިލ އ ބެޭހ ެޢަޤްދުޮކށްޭދނީ ެކައިވެނިތައް ެއްނމެހ 

ެގޮތެއްގެެ ނޑައަޅ  ެކަ ެޯކޓުން ެަމތިން ެގޮތުގެ ެޤަވ ޢިދުގައިވ  ެހަދ ފައިވ  ެދަުށން އެޤ ނޫނުގެ

 .ެނީގެެރަޖިސްޓްރ ރގެެހުއްދައ އެކުެޝަރުޢީެމައުޛޫނުންނެވެކައިވެމަތިންެފެމިލީެކޯޓުގެެ

ެ

ެ

ެވަރިެރަޖިސްޓްރީކުރުންެ
ެ
ެ

ެވަރީގެެދަފްތަރުެ

ެބެލެހެއްޓުންެ

ޖިސްޓަރީކޮްށ،ެވަނަެމ އްދ އ ިއެއެއްގޮތަށްެވަރިެރ52ެަަވަނެމ އްދ އ އ51ެެިޢ އިލ އ ބެހޭެޤަވ ޢިދުގެެެ.121

ެމަޢު ެވަރީގެ ެކައިވެނީގެެކުރެވޭ ެބަލަހައްަޓނީ ެދަފްތަރު ެލިޔެ، ެދަފުތަރުގައި ެވަރީގެ ެލޫމ ތު

ެ.ެެރަޖިސްޓްރ ރއެވެ

ވަރީގެެސެޓްފިކެޓްެ

ެހެއްދުންެ

ެެ(ހ)ެ.122 ެކުރެވޭތ  ެހަތެއްެ)7ެވަރިސ ބިތު ެހެއްދުމަށްޓަކައިެ( ެސެޓްފިކެޓް ެވަރީގެ ެތެރޭގައި ދުވަހުގެ

ެ ެއަދި ެސެޓްފިކެޓ އި ެކައިވެނީގެ ެސްޓޭމްޕްއ އިއެކ50ެެު/-އައިޑީކ ޑ އި، ެރެވެނިއު ރުފިޔ ގެ

ެހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ ެކޯޓަށް .ެ ެހުށަހަޅ ތ  ެމިތަކެތި ެދިހައެއް)10ެއަިދ ެތެރޭގައިެ( ދުވަހުގެ

ެ.ކޯޓުންެވަރީގެެސެޓްފިކެޓްެދޫކުރަންވ ނެއެވެ

ެެ(ށ)ެެ ެމ އްދަގެ ެ(ހ)މި ެހުށަހަޅ ތ  ެތަކެތި ެދިހައެއް)10ެގައިވ  ެސެޓްފިކެޓުެ( ެތެރޭގައި ދުވަހުގެ

(ެއެކެއް)1ެ/-ނުގެންގޮސްފިނަމަެއިތުރުވ ެކޮންެމެދުވަހަކަށްެދެފަރ ތުންކުރެެކޮންެމެފަރ ތެއްެ

ެ.ޔ ގެެޖޫރިމަނ އެއްެވަމުންދ ނެއެވެރުފި

ެ

ކޯޓުންެދިމ ވ ެމައްސަލައަކ އިެގުޅިގެންެވަރީގެެސެޓްފިކެޓްެނުގެންދެވިެދިމ ވ ެޙ ލަތްތައްެމިެެ(ނ)ެެ

 .އިންެއިސްތިސްނ ވ ނެއެވެ (ށ)މ އްދ ގެެ

 

ގެެމުއްދަތުެޢިއްދ 

ހަމަވުމުންެކޯޓަށްެ

ެއެންގުންެ

ނޑައަޅ ފައިވ ެފޯމުެފުރިހަމަކުރުމަށްެފަހު، މުއްދަތުެހަމަވުމުންެގެޢިއްދ ެ(ހ)ެ.123 އެކަްނެެެއެަކމަށްެކަ

ެ.އެވެކޯޓަށްެއަންގަންވ ނެ

ެ.ދުވަހުގެެތެޭރގައިެޢިއްދަެހަމަކުރުމުގެެކަންތައްެފުރިހަމަެކޮށްދެވޭނެއެވ3ެެފޯމުެހުށަހެޅޭތ ެެ(ށ)ެެ
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ެޚ އްޞަެެ(ނ)ެެ ެހަމަކުރުމަށް ެޢިއްދަ ެސެޓްފިކެޓްގައި ެވަރީގެ ެބެެލވޭނީ ެކަމަށް ެހަމަކުރެވިއްޖެ ޢިއްދަ

ެ ެނުވަތަ ެޤ ޟީއެއް ެކޯޓުގެ ެތަނުގައި ެކޯޓުގެެކައިވެކުރެވިފައިވ  ެރަޖިސްޓްރ ރެސޮއިކޮށް ނީގެ

 .ސިއްކަެޖެހުމުންނެވެ

 

ެ

ެ

ެބ ބުެެހަވަނަެ
ެއެހެނިހެންެކަންތައްތައްެ

ެެ

ެޤަވ ޢިދުގައިެނުހިމެނޭެ

 ކަންތައްތައްެ

ެނިންމ ނީެ (ހ) .124 ެއެކަމެއް ެދިމ ވެއްޖެނަމަ، ެަބޔ ންކޮށްފައިނުވ ކަމެއް ެވަކިގޮތަކަށް ެޤަވ ޢިދުގައި މި

 .ެފެމިލީެކޯޓުގެެއ ންމުެމަޖިލިހުންެނވެ

ެ (ށ)   ެމ އްދ ގެ ެގޮތެއްެ(ހ)މި ެކަމަކ މެދު ެުނހިމެނޭ ެޤަވ ޢިދުގައި ެމި ެމަތިން ެގޮތުެގ ގައިވ 

ެބަދަުލެޢ އްމުކޮްށެނިންމައިފިނަމަ،ެ ެގެނެވުނު ެއިތުރުކޮށް،ެޤަވ ޢިދަށް ެަޤވ ޢިދަށް ެމި އެކަމެއް

  ފެންނ ނޭެހންެޝ އިޢުކުރަންވ ނެެއވެ

 

ޤަވ ޢިދުެ

 އިޞްލ ޙްކުރުންެ

ެބ ރުެ .125 ެގެނައުމުގެ ެއިޞްލ ޙެއް ެއެ ެހިނދެއްގަިއ ެބޭުނންވެއްޖެ ެގެންނަން ެއިޞްލ ޙެއް ެޤަވ ޢިދަށް މި

 .ެލިބިގެންވަނީެފެިމލީެކޯޓަށެވެ

 

ޤަވ ޢިދަށްެ

 ޢަމަލުކުރަންފެށުންެ

  .ފެށިގެންެނވެެވަނަެދުވަހުނ01ެްޖެނުއަރ2012ެެީމިެޤަވ ޢިދަށްެޢަމަލުކުރަންެފަށ ީނެ .126
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Family Court  |  Justice Building  first floor  |  Orchid Magu (20212)  |  Male’  |  Republic of Maldives 

 Phone: 3325502 , 3322306 :ފޯން | Fax: 3323269 :ފެކްސް | web: familycourt.gov.mv :ވެބްސައިޓް

 1ޖަޔުވަޑު 

 ޢަގާބެހޭ ޑިޔުދްގަކުސައި ޒެވެދިއުޝަޒީދަސާ ޓީ އާއި ކޯޓުދް ކުޒާ ޖޫޒިމަދާ އާއި  ސުޅިސެދް ޚިޔުމަގްގަކާއި އެކިއެކި ޔޭ ކޯޓުދް

 ޖެހުދް ލްޓޭމްޕް

 ކޯޓުދް ޔެވޭ ޚިޔުމަގްގަކާ ސުޅިސެދް ދަސާ ޓީ 

 (ޒުޓިޔާ) ޓީ ގައްބާވަގްޚިޔުމަގްގަކުސެ 

 52 ކައިވެދި ކުޒުމަފް އެޔޭ ޓޯމު

 52 ވަޒިލާބިގުކުޒާ ޓޯމު

 52 ވަޒިކުޒަދް އެޓޭ ޓޯމު/ވަޒިވާދް

 52 ލެޓްޓިކެޓަފް އެޔޭ ޓޯމުކައިވެނިެކޮށްގެންެއުޅޭެމީހެއްެނޫންކަންެއަންގައިދޭެ

އެޔޭ  ލެޓްޓިކެޓަފް ކައިވެނިެކޮށްގެންެއުޅޭެމީހެއްެނޫންކަންެއަންގައިދޭެ

 މީހުދްސެ މަޢުޑޫމާގު ލާޓުކުޒުމަފް ޖަހާ މެލެޖް

 52 

 52 ޒާއްޖެއިދް ބޭޒުސައި ކުޒާ ކައިވެދި ޒަޖިލްޓްޒީކުޒުމަފް އެޔޭ ޓޯމު 

 52 ބަފް ކައިވެދިކުޒުމަފް އެޔޭ ޓޯމުދްޔެއަ

 011 ޒާއްޖޭސައި ކުޒާ ކައިވެދި ޒަޖިލްޓްޒީކުޒުދް

 211 ޒާއްޖެއިދް ބޭޒުސައިކުޒާ ކައިވެދި ޒަޖިލްޓްޒީކުޒުދް

 211 ދުޒަލްމީ ސަޏީސައި ކޯޓުސައި ކައިވެދި ކޮފްޔިދުމުސެ ޓީ 

 0111 ކޯޓުދް ބޭޒުސައި ކައިވެދި ކޮފްޔިދުމުސެ ޓީ 

  

މާޑެއިދް ބޭޒުސައި ޒިލޯޓެއްސައި ދުވަގަ މީހުދް ދޫޅޭ ޓަޅު ޒަފެއްޓަޔަ 

 ގަދެއްސައި ކައިވެދި ކޮފްޔިދުމުސެ ޓީ 

2111 

ޔުވަލްވުމުސެ ކުޒިދް  5ކައިވެދި ޏިޖެހުމުދް ކެދްލަޑްވާ ކައިވެދްތަފް ސަ

 ކޮފްޔިދުދް

211 

 011 ޔުވަލްވީ ޑިޔުދް ހޯޔުމުސެ ޓީ
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Family Court  |  Justice Building  first floor  |  Orchid Magu (20212)  |  Male’  |  Republic of Maldives 
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 0 ޔުވަލްވީ ޑިޔުދް ޓޮޓޯ ކޮޕީ ދަސާ ކޮދްމެ ސަދޏަކަފް ދަސާ ޓީ 

ޔުވަލް ހަމަދުވާ ޝަޒީޢަގް ދިމުދު ސޮގުސެ ޒިޕޯޓާއެކު ޔޫކުޒާ މަޙުޟަޒު  01

 ބަޔާދުސެ ކޮދްމެ ސަދޏަކަފް ދަސާ ޓީ 

0 

 011 ޔުވަލްވެޓައިވާ ޝަޒީޢަގް ދިމުދުސޮގުސެ ޒިޕޯޓް 01

 011 ވަޑީ ހޯޔުމަފްއެޔި މެޖިލްޓްޒޭޓް ކޯޓުގަކަފް ޓޮދުވާ މެލެޖް 

 52 ގައްސަދޏު ޖެހުދް އަލްޑާއި އެއްސޮގް ގަޒުޖަމާއެއްކަމުސެ 

 52 އަލްޑާއި އެއްސޮގްކަމުސެ ގައްސަދޏު ޖެހުދް

 

 ކޯޓުދް ކުޒާ ޖޫޒިމަދާ

 (ޒުޓިޔާ)ޖޫޒިމަދާ  ބާވަގް

 52 ކައިވެދްތަފް ސަޏިޖެހުމުދް ކުޒާ ޖޫޒިމަދާ

މަޤުބޫުލެސަބަބަކ ހުރެެރަސްމީެގަޑީގައިެފައިސ ެކުރަންއެދޭެކައިވެންޏަށް،ެ
 ދެއްކޭގޮތްނުވުންެ

0211 

 011 ޔުވަލްވުމުދް ކުޒާ ޖޫޒިމަދާ 3ވަޒިވިކަދް ދައަދްސާ 

ޔުވަހަފްވުޒެ އިގުޒުވާ ކޮދްމެ ޔުވަހަކަފް ކުޒާ  3ވަޒިކުޒިކަދް ދައަދްސާ 

 ޖޫޒިމަދާ 

 0011ޔުވާޑަކަފް 

ޔުވަހުސެ ގެޒޭސައި ވަޒީސެ ލެޓްޓިކެޓް  01ވަޒި ޒަޖިލްޓްޒީ ކުޒުމަފްޓަހު 

 ދުސެދްޔިއުމުދް އިގުޒުވާ ކޮދްމެ ޔުވަހަކަފް ކުޒާ ޖޫޒިމަދާ

 0011ޔުވާޑަކަފް 

 52 އަމުޒަފް ސަޏިޖެހިސެދް ކުޒާ ޖޫޒިމަދާ  ކޯޓަފް ޙާޟިޒުވުމުސެ

 0111 ޒާއްޖެއިދް ބޭޒުސައި ކައިވެދި ޒަޖިލްޓްޒީ ދުކުޒުމުދް ކުޒާ ޖޫޒިމަދާ

 އާ ޔެމެޔު 2111އާއި  0111 ކައިވެދި ކުޒުމަފް މަޖުބޫޒުކުޒުމުދް ކުޒާ ޖޫޒިމަދާ

 އާ ޔެމެޔު 01111އާއި  0111 ޒީކުޒުމަފް ޔޮސު މަޢުޑޫމާގު ޔިދުމުދް ކުޒާ ޖޫޒިމަދާލްޓްކައިވެދި ޒަޖި

އަފްވުޒެ ބޮޏުދޫދް  2111 ކޯޓުދް ހުއްޔަދެގި އެއްއަދްބަފްވުޒެ ސިދަ މީހުދްދާއި އިދުމުދް ކުޒާ ޖޫޒިމަދާ

 އަޔަޔެއް
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 2111 ޓަފް ކަދޏަދް މީހުދްދާއި އިދުމުދް ކުޒާ ޖޫޒިމަދާ

ބޮޏުދޫދް އަފް ވުޒެ  2111 ހުއްޔަދެގި ކޯޓުދް ބޭޒުސައި ވަޒިކުޒުމުދް ކުޒާ ޖޫޒިމަދާ

 އަޔަޔެއް

އަފްވުޒެ ބޮޏުދޫދް  0111 ދުކޮފް އެކުސައި ޔިޒިއުޅުމުދް ކުޒާ ޖޫޒިމަދާވަޒިކުޒުމަފްޓަހު ޒުޖޫޢު

 އަޔަޔެއް

އަފް ވުޒެ ބޮޏުދޫދް  0111 ޤާދޫދުސައި ވަކި އަޔަބެއް ކަދޏައެޅިޓައިދުވާ ކުފެއް ކުޒުމުދް ކުޒާ ޖޫޒިމަދާ

 އަޔަޔެއް

 

 ލްޓޭމްޕް އުހޭ ޒެވެދިޝަޒީޢަގާބެހޭ ޑިޔުދްގަކުސައި ޖެ

 ޒުޓިޔާ ބާވަގް

ޔަޢުޑަގުސެ ޓަޒާގްގަކުދް ޝަޒީޢަގަފް )ޝަޒީއަގް ދިމުދުސޮގުސެ ޒިޕޯޓުސައި 

ހުފަހަޅާ މައްލަޑަގަކުސެ ޒިޕޯޓް އެޓަޒާގްގަކަފް ޔިދުދް މީސެ ގެޒެއަކު 

 .(ދުހިމެދެއެވެ

51 

 2 ޝަޒުޢީ ޓަގްގަކުސައި ކުޒިދް ޑިޔެޓައިވާ ޑިޔުމުސެ އިގުޒަފް ޑިޔާ ޑިޔުމުސައި 

 01 ދީސެ ލެޓްޓިކެޓްސައިކައިވެ

 21 ވަޒީސެ ލެޓްޓިކެޓްސައި 

 2 މަޒުލާބިގުކޮފްޓައިޔޭ ޑިޔުމުސައި

 21 ޓަޞްޙު ދުވަގަ ގަޓްޒީޤުސެ ލެޓްޓިކެޓްސައި
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