
 

 

.އުޞޫލުމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަ ބަލައިގަތުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތު ބަޔާންކުރާ   

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި އިދާރީ އެންމެ އިސް މި އުސޫލަކީ ކޯޓުތަކުގެ ޗީފް 
މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި، ކޯޓުތަކާއި ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ އިދާރީ  މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ

 ދަށުން  ވަނަ ނަންބަރުގެ 1ގެ  6.1އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޞޫލުގެ 
 ތުމުގައި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައިގަ މެޖިސްޓްރޭޓް 

ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ  ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ނުވަތަ
 މުވައްޒަފު ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތު ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ. ޙަވާލުވެހުރި

 

 ތަޢާރަފް  1 )ހ(
 
 

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަ ބަލައިގަތުމުގައި  ލަށް ކިޔާނީ "ޞޫމި އު
 ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތު ބަޔާންކުރާ އުޞޫލު" އެވެ.

 

   )ށ(

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް 
 އެވެ.ކޯޓަށް ލިބުނުކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަން ވާނެ

 ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. 1މި ލިޔުން އޮންނަންވާނީ މި އުޞޫލުގެ އެނެކްސް 

ތު ޢާންމު އިޖުރާއަ 2 )ހ(  

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ކޯޓަށް ބަލައިގަތުމާއި މެދު ފުރަތަމަ ގޮތެއް 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ނުވަތަ ނިންމާނީ އެ ކޯޓެއްގެ ނުވަތަ އެ ކްލަސްޓަރއެއްގެ ޗީފް 

 ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފެވެ.

   )ށ(

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައިގައި އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި 
ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވާކަން ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޔަޤީން ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި 
އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ އިޞްލާޙު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްނަމަ، 

 ް

   )ނ(

ނިސްޓްރޭޓަރ ނުވަތަ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު މައްސަލައާ މެދު ޗީފް އެޑްމި
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މުވައްޒަފު ނިންމާ ގޮތެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

   )ރ(

 

` 
 

އާ ގުޅޭ  2021/16ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު   

އެކަމެއް ފުރިހަމަކޮށ/އިޞްލާޙުކޮށް ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 07 
ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި މި ގޮތަށް އަންގާ އެންގުން އޮންނަންވާނީ  

މި އުޞޫލުގެ އެނެކްސް 2 ގައިވާ  ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. 



މި ނިންމުން އެ ކޯޓެއްގެ ނުވަތަ އެ ކްލަސްޓަރގެ ލީގަލް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. 
މި ލިޔުން ވެ. އޮފިސަރގެ ލަފަޔާއެކު ނިންމުމަށް މި އުޞޫލު ހުރަހެއް ނާޅައެ

 ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. 3އޮންނަންވާނީ މި އުޞޫލުގެ އެނެކްސް 
އެންގުމަކީ ތިރީގައި މިވާ  ގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކުރާ، 2މި އުޞޫލުގެ ނަންބަރު 

 މުއްދަތު ތެރޭގައި އެންގޭ އެންގުމަކަށްވާން ވާނެއެވެ.
   )ބ(

ގަޑިއިރު އަދި މަދަނީ،  48އެ މައްސަލައަކީ ޖިނާއީ މައްސަލައެއް ކަމަށްވާނަމަ 
 ދުވަސް.  05ޢާއިލީ މައްސަލައެއް ކަމަށްވާނަމަ 

(ޅ)    

ގުނާނީ މައްސަލަ ކޯޓަށް ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބުނާ މުއްދަތު  މި
ބަންދު ދުވަސްތައް  ރަސްމީ ދުވަހާއި މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހާއި އެ ދެމެދަށް އަންނަ 

  ނުހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

(ކ)    

ޗީފް  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަކީ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ނުވަތަ 
ގެ މަސްލަޙަތު ހިމެނޭ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މުވައްޒަފު

ބަލައިގަތުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ އެ މައްސަލައެއްކަމަށްވާނަމަ، އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް 
 ކްލަސްޓަރއަކާއި އެންމެ ކައިރި ކްލަސްޓަރއެއްގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ނުވަރަ 

 އެވެ. ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މުވައްޒަފު

)އ( 
 

  

 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަކާ މެދު، އެ ކޯޓެއްގެ ނުވަތަ އެ 
ކްލަސްޓަރއެއްގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ނުވަތަ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފު ނިންމާ ގޮތަކާއި މެދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

އެ ނިންމުން މުރާޖަޢާ ކޮށްދިނުން އެދި، މައްސަލަ ، ފަރާތުން ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެނަމަ
 ޖިސްޓްރޭޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ހުށަހެޅުމަށްއެދޭ ކޯޓުގެ މެ

ޗީފް  3 )ހ(
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

ގެ ނިންމުން 
 މުރާޖަޢާ ކުރުން 

މައްސަލައާ މެދު ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ނިންމާގޮތް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކޮށް ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ  07 އަންގާތާ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ހުށަހެޅުން 

(ށ)    

މި މުއްދަތު ގުނާނީ މައްސަލައާ މެދު ނިންމާގޮތް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާ 
ބަންދު ދުވަސްތައް  ރަސްމީދުވަހާއި މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހާއި އެ ދެމެދަށް އަންނަ 

 ނުހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

(ނ)    

ގައިވާ  4ޞޫލުގެ އެނެކްސް މުރާޖަޢާ ކޮށްދިނުން އެދި ހުށަހަޅަން ވާނީ މި އު
 ފޯމުންނެވެ.

(ރ)    



ކޯޓަށް ލިބުނުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް  ފޯމު ޅިމުރާޖަޢާކޮށް ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެ
މުރާޖަޢާ ކުރަން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކޯޓުން ދޫކުރަންވާނެއެވެ. މި ލިޔުން އޮންނަންވާނީ 

 ގައިވާ  ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. 5މި އުޞޫލުގެ އެނެކްސް 

(ބ)    

ޖެހިގެން އަންނަ  ގެ ކޯޓަށް ލިބޭ ދުވަހު ހުށަހެޅި ފޯމް މުރާޖަޢާކޮށް ދިނުމަށް އެދި 
 ރަސްމީ ފުރަތަމަ ދުވަހު މެޖިސްޓްރޭޓާ ޙަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ.

(ޅ)    

ދުވަހުގެ  05މެދު މެޖިސްޓްރޭޓް ނިންމާގޮތެއް ފޯމާ ޅިމުރާޖަޢާކޮށް ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެ
ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. މި ލިޔުން 

 ގައިވާ  ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. 6އޮންނަންވާނީ މި އުޞޫލުގެ އެނެކްސް 

(ކ)    

މެޖިސްޓްރޭޓާ  ފޯމްމި މުއްދަތު ގުނާނީ މުރާޖަޢާކޮށް ދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި 
ބަންދު  ރަސްމީޙަވާލުކުރި ދުވަހާއި މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހާއި އެ ދެމެދަށް އަންނަ 

 ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

(އ)    

 މެޖިސްޓްރޭޓަކަށްވުރެ އެއް  ހުށަހެޅިފައިވަނީ ފޯމްމުރާޖަޢާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ 
ގިނަ މެޖިސްޓްރޭޓުންތިބި ކޯޓަކަށް ނަމަ، މުރާޖަޢާގެ މައްސަލަތައް މެޖިސްޓްރޭޓުންނާ 
ޙަވާލުކުރާނީ ރޮޓޭޝަން އުޞޫލުންނެވެ. އަދި އެއް މެޖިސްޓްރޭޓަކު ހުންނަ ކޯޓެއްނަމަ 

 އެ ކޯޓެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓަކާއެވެ.

(ވ)    

މައްސަލައަކުން މެޖިސްޓްރޭޓް މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކީ، އެ 
ތަނާޒުލްވާންޖެހޭފަދަ ސަބަބެއް އޮތް މައްސަލައެއްނަމަ، އެކަން ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ 

 ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުރި މެޖިސްޓްރޭޓަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

   )މ(

މި މާއްދާގެ )މ( ގައި ބުނެފައިވާ ހާލަތު މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ 
ގުމާއި ޙަވާލުވެހުރި މެޖިސްޓްރޭޓް އެ މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހިން

އެ ކްލަސްޓަރގައި ހިމެނޭ އެހެން މެޖިސްޓްރޭޓަކާ ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. އެ 
ކްލަސްޓަރގައި އިތުރު މެޖިސްޓްރޭޓެއް ނެތްނަމަ، އެ ރަށަކާއި އެންމެ ކައިރީ ރަށެއްގެ 

 ލައާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.މެޖިސްޓްރޭޓާއި އެ މައްސަ

   )ފ(

މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ކޯޓުން އަންގާ އެންމެހައި 
ނުވަތަ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވަސީލަތެއް  އެންގުން ކޯޓުގެ ރަސްމީ މެއިލް އެޑްރެހުން

އެވެ. ނަމަވެސް މި ގޮތަށް އަންގާ ފޮނުވުމަށް މި އުޞޫލު ހުރަހެއް ނާޅަ މެދުވެރިކޮށް
އެންމެހައި އެންގުންތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބުނުކަން ޔަޤީންކޮށް އެކަމުގެ 

 ކޯޓުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ރެކޯޑް 

ލިޔެކިޔުން ރައްދު  4 
 ކުރުން 



 

 

މި އުޞޫލުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް 
 ކަނޑައަޅާނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.

އުޞޫލުގައި ނެތް  5 
 ކަމެއް ދިމާވުން 



 
 

 

@<LetterheadFooterAddress> 
@<LetterheadFooterContact>@<LetterheadFooterEmailLabel>@<LetterheadFooterEmailText> 

@<LetterheadFooterWebsiteText>@<LetterheadFooterWebsiteLabel> 

 

 

 

 ފޯމް ހުށަހެޅިކަމުގެ ލިއުން 
 ދައުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ތަފްސީލް 

 
@<CaseCategory>  ެބާވަތް މައްސަލައިގ  

@<ResponseTime> :  ޖަވާބު ބަލާ އަންނަންވީ ތާރީޚް  <ResponseDate>@ ގަޑި

@<SubmittedDateDV>  ްފޯމް ބަލައިގަތް ތާރީޚ 

@<DhauvaaFormNo> ރެފަރެންސް ނަންބަރ 

 
@<HijriDate>  

@<Date>    

@<EmployeeName>   

@<EmpDesignation>   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c     

@<AddressInLetterhead> 
@<IslandInLetterhead>، 

@<CountryInLetterhead> 

 
 1އެނެކްސް  

 



 

 

@<LetterheadFooterAddress> 
@<LetterheadFooterContact>@<LetterheadFooterEmailLabel>@<LetterheadFooterEmailText> 

@<LetterheadFooterWebsiteText>@<LetterheadFooterWebsiteLabel> 

 

 

                                  
 

 ށް/އިސްލާހުކުރުމަށް އަންގާ އެންގުން ރުމަ ފޯމް ފުރިހަމަކު 

 
  ބެހޭ މަޢުލޫމާތު: މައްސަލައާ  .1
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 2އެނެކްސް 

@<AddressInLetterhead> 
@<IslandInLetterhead>، 

@<CountryInLetterhead> 

 
  

 ---------------------------------------------------------------------- :ނަންބަރު ފޯމުމައްސަލައިގެ 
 --------------------------------------------------------------------------------:ތާރީޚް ހުށަހެޅި މައްސަލަ
 --------------------------------------------------------------------------:ނަން ފަރާތުގެ ކުރާދަޢުވާ
 

 ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށް/އިސްލާހުކުރުމަށް އަންގާ ސަބަބު: .2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  ށް/އިސްލާހުކުރުމަށްފަހު ފޯމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚް:ރުމަ ފޯމް ފުރިހަމަކު  .3

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

@<HijriDate> 

@<Date> 
 

@<EmployeeName> 
 
 

 

@<EmpDesignation>  

 

 
 
 



 
 
 
 

@<LetterheadFooterAddress> @<LetterheadFooterContact> 
@<LetterheadFooterEmailLabel>@<LetterheadFooterEmailText> @<LetterheadFooterWebsiteLabel> 

@<LetterheadFooterWebsiteText>  
1 ގ   1  ޙާ ފުޞަ  

 

 

 މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާމ ދު ނިންމި ގޮތް އަންގާ ލިޔުން 

@<CaseNo>Error! Reference source not found. ރ ފަރ ންސް ނަންބަރ 
@<SubmittedDateDV>  ްހުށަހ ޅި ތާރީޙ 

 

 ހުށަހ ޅި ފަރާތުގ  ތަފްސީލް   ދައުވާ 
 

 ފަރާތުގ  ތަފްސީލް ލިބޭ   ދައުވާ 
 

@<Remarks>      
ކޯޓަށް ބަލައިގ ންފައިވާތީ ރަށުން ބޭރަށް ދާންވާނީ ރަށުން ބޭރަށް ދިއުމުގ  ހުއްދައަށް  ހުށަހ ޅި ފޯމު މި  ފަރާތުން ތިޔަ     

އ ދި އ  ކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރ ވިފައިވާ ފޯމުން ކޯޓަށް އަންގައި ލިޔުމުން ހުއްދަ ލިބިގ ންނ ވ . އަދި މައްސަލަ ނިމުމުން 
މައްސަލައާ ުގޅޭ ލިޔ ކިޔުންތައް މި ކޯޓުން ލިބ ން ުހންނާނ  ާވހަކަ  ހަމަޖ ހިފައިވާ އުޞޫލާ އ އްގޮްތވާ ގޮތުގ މަތިން

 އަންގަމ ވ .

ރަށުން ބޭރަށް ދިއުމުގ  ހުއްދައަށް އ ދޭނީ ބަދަލުގައި ، ދަޢުވާއާ ގުޅިގ ން ބަދަލުގައި މީހަކު ހަމަޖައްސާފައި ވާނަމަ ނޯޓް:
 ހަމަޖ އްސި ފަރާތުންނ ވ .

@<HijriDate>  
@<Date>    

@<EmployeeName>   
@<EmpDesignation>   

 ގ ފޯމް ބަލައިގަތްކަމުގ  ލިއުން ލިބިއްޖ  <DhauvaaFormNo>@ރ ފަރ ންސް ނަންބަރ 
 ނަން  ދ.ރ.ކާޑް ނަންބަރ 

@<today>  ިސޮއި  ތާރީޙާއި ގަޑ 
 
 

c     

 3އ ނ ކްސް 

 

@<AddressInLetterhead> 
@<IslandInLetterhead>، 

@<CountryInLetterhead> 

   



 

@<LetterheadFooterAddress> @<LetterheadFooterContact> @<LetterheadFooterEmailLabel>@<LetterheadFooterEmailText> 
@<LetterheadFooterWebsiteLabel> @<LetterheadFooterWebsiteText>  

1 ގ   1  ޙާ ފުޞަ  

 

 
 މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާމ ދު ނިންމި ގޮތް އަންގާ ލިޔުން 

 
 މައްސަލަ ހުށަހ ޅި ފަރާތް 

ރައްދުވާ ފަރާތް މައްސަލަ   

 
)ހަތ އް( ދުވަހުގ  ތ ރޭަގއި  07އަންާގތާ ނޯޓް: މައްސަލަބަލައި ނުގަތުމަށް ނިންމާފައިވާނަމަ އ  ނިންުމން މައްސަލަ ހުށަހ ޅި ފަރާތަށް 

 މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އ ދި ހުށަހ ިޅދާނ އ ވ .
@<HijriDate> 
@<Date> 

  
  

 

c  

 3އ ނ ކްސް 

 

@<AddressInLetterhead> 
@<IslandInLetterhead>، 

@<CountryInLetterhead> 

 
  

 <SubmittedDateDV>@ ކޯޓަށް މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް:
މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާމ ދު ނިންމި 

 ގޮތް:
 ނުވާއިސްވ  ދ ންނ ވުނު ފޯމުން ހުށަަހޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައަކީ މި ކޯޓަށް ބަލައިގަނ ފައި

 މައްސަލައ އްކަން އަންގަމ ވ .

މައްސަލަ ބަލައި ނުގަތުމަށް 
 <Remarks>@ ނިންމާފައިވާނަމަ ސަބަބު:

މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާމ ދު ގޮތް 
   ސޮއި: ނިންމި މުވައްޒަފުގ  މަޢުލޫމާތު:

 <EmployeeName>@ ނަން:

 <EmpDesignation>@ މަޤާމް:



 

 

@<LetterheadFooterAddress> 
@<LetterheadFooterContact>@<LetterheadFooterEmailLabel>@<LetterheadFooterEmailText> 

@<LetterheadFooterWebsiteText>@<LetterheadFooterWebsiteLabel> 

 

 

                                  
 ރެފަރެންސް ނަންބަރ

 
 ނިންމުން މުރާޖަޢާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް  މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާމެދު ނިންމި

 
  މައްސަލައާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު: އަލުން ބަލައިދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ  .1
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 4އެނެކްސް 

@<AddressInLetterhead> 
@<IslandInLetterhead>، 

@<CountryInLetterhead> 

 
  

 ---------------------------------------------------------------------- :ނަންބަރު ފޯމުމައްސަލައިގެ 
 --------------------------------------------------------------------------------:ތާރީޚް ހުށަހެޅި މައްސަލަ
 --------------------------------------------------------------------------:ނަން ފަރާތުގެ ކުރާދަޢުވާ
 ------------------------------------------------------------:އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު ފަރާތުގެކުރާ ދަޢުވާ
 ----------------------------------------------------------------:އެޑްރެސް ދާއިމީ ފަރާތުގެ ކުރާދަޢުވާ
 -------------------------------------------------------------:އެޑްރެސް މިހާރުގެ ފަރާތުގެކުރާ ދަޢުވާ

 -------------------------------------------------------------:އެޑްރެސް އީމެއިލް
 

 --------------------------------------------------------------------------:ަނން ފަރާތުގެ ދަޢުވާލިބޭ
 ------------------------------------------------------------:އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު ފަރާތުގެލިބޭ ދަޢުވާ
 ----------------------------------------------------------------:އެޑްރެސް ދާއިމީ ފަރާތުގެލިބޭ ދަޢުވާ

 ---------------------------------------------------------------:މިހާރުގެ އެޑްރެސް ފަރާތުގެ ދަޢުވާލިބޭ
 
 ނިންމި ގޮތުގެ ޚުލާޞާ: މައްސަލަބަލައިގަތުމާމެދު  .2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
)ރަނގަޅުނޫންކަމަށް ނިންމުން ރަނގަޅުނޫންކަމަށް ފެންނަ ސަބަބުތައް: ނިންމި  މައްސަލަބަލައިގަތުމާމެދު  .3

  ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް ސާބިތުކުުރމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ލިސްްޓކޮށް، މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.(



 

 

@<LetterheadFooterAddress> 
@<LetterheadFooterContact>@<LetterheadFooterEmailLabel>@<LetterheadFooterEmailText> 

@<LetterheadFooterWebsiteText>@<LetterheadFooterWebsiteLabel> 

 

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި         އިތުރު ގަނޑެއްގައި ލިޔެ އެޓޭޗް ކުރެވިފައި 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެދޭގޮތް: .4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ރާރުވަމެވެ.ޤްކަމަށް އި ތުލޫމާޢު މަ ލޫމާތަކީ، ތެދުޢުމަހުރިހާ ފުރުމުގައި ދީފައިވާ  ފޯމު މި

 -----------------------------------ސޮއި:  ---------------------------------------ނަން: ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ

 :ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ އެތަނެއްގެ ތަްއގަނޑު ހުށަހަޅަނީ 

 ----------------------------------------------ތާރީޚް:

 
 
 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  .5
  ެއައިޑެންޓިޓީ ާކޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގ 
 .ީމައްސަލަ ބަލައިގަތުމާމެދު ނިންމި ގޮތް އަންގާ ލިޔުމުގެ ކޮޕ 
  ިނިންމުން ރަނގަޅުނޫންކަން ސާބިުތކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުމެއްވާނަމަ އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާމެދު ނިންމ 
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 ކޯޓަށް ލިބުނުކަން އަންގާ ލިޔުން ފޯމް ށް އެދި ހުށަހެޅި މުރާޖަޢާ ކޮށްދިނުމަ 

 

 
  
  

   )ކޯޓުގެ ސްޓޭމްޕް(
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 5އެނެކްސް 

@<AddressInLetterhead> 
@<IslandInLetterhead>، 

@<CountryInLetterhead> 

 
  

އަދި  ތާރީޚް  ހުށަހެޅުނު ފޯމް 
 :ގަޑި 

 

ހުށަހެޅި ފޯމްގެ ނަންބަރު 
 އަދި ތާރީޚް:

 

 )ނަން( )ދާއިމީ އެޑްރެސް( )އަިއޑީ ކާޑް/ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންަބރު( މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:

 )ނަން( )ދާއިމީ އެޑްރެސް( )އަިއޑީ ކާޑް/ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންަބރު( މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:

 ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް:
ލިޔެކިޔުމާއި ޙަވާލުވި 

 މުވައްޒަފު:

  މަޤާމް:    ނަން:

 ތާރީޚް:   ސޮއި:



 

 

@<LetterheadFooterAddress> 
@<LetterheadFooterContact>@<LetterheadFooterEmailLabel>@<LetterheadFooterEmailText> 

@<LetterheadFooterWebsiteText>@<LetterheadFooterWebsiteLabel> 

 

 

 
 ނިންމި ގޮތް އަންގާ ލިޔުން މެދު ފޯމާ މުރާޖަޢާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި 

 

 
  ތާރީޚް
  
  

   ()ކޯޓުގެ ސްޓޭމްޕް
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 6އެނެކްސް 

@<AddressInLetterhead> 
@<IslandInLetterhead>، 

@<CountryInLetterhead> 

 
  

 )ދާއިމީ އެޑްރެސް( )އަިއޑީ ކާޑް/ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންަބރު()ނަން(  ފަރާތް: ދަޢުވާ ކުރާ 

ރައްދުވާ  ދަޢުވާ ރައްދުވާ 
 ފަރާތް:

 )ނަން( )ދާއިމީ އެޑްރެސް( )އަިއޑީ ކާޑް/ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންަބރު(

ހުށަހެޅި ފޯމްގެ ނަންބަރު އަދި 
 ތާރީޚް:

 

މުރާޖަޢާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި 
 ހުށަހެޅި މައްސަލައާމެދު 

 ނިންމި ގޮތް:

އިސްވެ ދެންނެވުނު ފޯމުން ހުށަަހޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައަކީ )ކޯޓުގެ ނަން( 
 ބަލައިގަނެފައިވާ/ބަލައިަގނެފައިނުާވ މައްސަލައެއްކަން އަންގަމެވެ.

މައްސަލަ ބަލައި ނުގަތުމަށް 
 ނިންމާފައިވާނަމަ ސަބަބު:

 
 

މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާމެދު ގޮތް 
 މެޖިސްޓްރޭޓްގެ ނިންމި 

 މަޢުލޫމާތު:

  މަޤާމް:    ނަން:

 ތާރީޚް:   ސޮއި:
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