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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކޮށް 

 އެޅުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު ފިޔަވަޅު 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ތަޢާރުފު 

(މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ  12/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ގަވާއިދަކީ މި (ހ)  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ގެ ދަށުން ކޮންސިއުމަރ  ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) 87ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް އޮމްބަޑްސްމަންގެ 

އެކުލަވައިލުމަށް ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންގެ އޮފީހަށް ލިިބދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން 

 ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

އި، "ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާ ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔަނީ (ށ)  

 ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.

މުާދ ގަންނަ ފަރާްތތަކާއި ޚިދުމަތް  (2020/12ޤާޫނނު ނަްނބަރު  ،މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ  .2 މަުގސަދު 

އޮމްބަޑްސްމަންގެ އޮފީހަށް ިއން ކޮންސިުއމަރ  ލިބިގަންަނ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްުކރުމުގެ ޤާނޫނު)

 ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެެރއިން އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިުލކުރުމެވެ.

މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަްއ  (2020/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  

ނެ ނިޒާމެއް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފުވެގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ

 ޤާއިމްކުރުން.
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މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަްއ  (2020/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ށ)  

އާ ޚިލާފުވެގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި   ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު)

 ޢަމަލުކުރާގެ ގޮތުގެ އިޖުރާއަތުތައް ކަނޑައެޅުން.

މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަްއ  (2020/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ނ)  

އާ ޚިލާފުވެގެން ހުަށހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަުލ  ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު)

 ނަގައިދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުގެ އިޖުރާއަތުތައް ކަނޑައެޅުން.

މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަްއ  (2020/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ރ)  

އާ ޚިލާފުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް  ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު)

 އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން.

ކޮންސިުއމަރ 

އޮްމބަޑްްސމަްނގެ 

 އިޚްިތޞާޞް 

 

މުދާ ގަންަނ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަްނނަ ފަރާްތތަްއ  (2020/12ޤާނޫނު ަނންބަރު   .3

އިން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކުރިކަމުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާކަމަްށ  ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު)

ބުނެ ހުށަހެޅޭ އަްނނަނިވި ަޝކުވާތައް ބަލައި ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ކޮންސިއުމަރ 

 އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އޮމްބަޑްސްމަން

މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަްއ  (2020/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  

މަނާކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކުރިަކމަށް ނުވަތަ ެއ ޤާނޫާނ އިްނ ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) 

 ޚިލާފުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ މަްއސަލަތައް.

މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަްއ  (2020/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ށ)  

ގަންނަ މުދަލެއްގައި  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠެއް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު)

ފުރިހަމަނުވެގެން ނުވަތަ އެ ޤާޫނނުގެ އެހެން މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވެގެން، އެކަމަކާ ގުޅިގެން 

 ހޯުދމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް. ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު

 ދެވަނަ ބާބު 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

މަްއސަލަ ހުށަހެުޅމުގެ 

 މުްއދަތު 

(މުދާ ގަްނނަ ފަރާްތތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަްނނަ ފަރާްތތައް  2020/12ޤާނޫނު ަނންބަރު   .4

ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފުވެގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަންވާނީ އެ ކަމެއް ހިނގި ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ 

 (ހައެއް) ަމސްދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. 6ތާރީޚުން ފެށިގެން 
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މަްއސަލަ ހުށަހެޅޭނެ 

 ފަރާތްތައް 

 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން، ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންގެ އޮފީހަށް އަންނަނިވި ފަރާތްތަަކށް މައްސަލަ  .5

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މުދާ ގަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަތް ފަރާތް ނުވަތަ މުދާ ގަތުމަށް ނުވަތަ ލިބިގަތުމަްށ  (ހ)  

 އެއްބަސްވެފައިވާ ފަރާތް.

ކޮންސިއުމަރުން ނުވަތަ މުަދލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާ  (ށ)  

 ޖަމްޢިއްޔާއަކުން.

     ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ  އެއް ،ޚިދުމަތް ލިބިގަނެަފއިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައިމުދާ ނުވަތަ  (ނ)  

ނުވަަތ  ފަރާތަކުންރާްތތަކެއް ވާނަމަ، އެފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަ އެއް

 ގިނަ ފަރާތްތަކެއް އެކުގައި ނުވަަތ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ފަރާތުން.

ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންގެ އޮފީހަށް، ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް މައްސަލަ   .6 މަްއސަލަ ހުށަހެޅުން 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

       ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ  (ހ)  

އޮމްބަޑްސްމަން އޮފީހުގެ ގައިވާ ފޯމުން. (މި ފޯުމ، ކޮންސިއުމަރ  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ވެްސ ިލބެން މި ފޯމު ން އަދި ރިސެޕްޝަނުހުންނާނެއެވެ. ކުރެވެން  ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް

 ހުންނާނެއެވެ.)

ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ާޤއިމްކޮށްފައިވާ އޮންލައިން  (ށ)  

 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް.ޕޯޓަލް ނުވަތަ ވެބްސައިޓް ނުވަަތ 

މަްއސަލަ ހުށަހަާޅއިރު 

ފުރިހަަމވާްނޖެހޭ 

 މަޢުލޫމާތު 

ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން އޮފީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާއިރު އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތ  (ހ)  .7

 .ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ

 އެޑްރެސް،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު (ފުރިހަމަ ނަން، ދާއިމީ  )1(   

ދިވެހި  ، ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހަވާލުކުރާނެ އެޑްރެސް

އީމެއިލް ، ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު،

 ؛އެޑްރެސް)
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 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު؛ )2(   

 ހޯދަިއފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މަޢުލޫމާތު؛ގަނެފައިވާ މުދަލުގެ ނުވަތަ  )3(   

މުދާ ވިއްކާ ފަރާތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުން ޤާޫނނުގަިއ މަނާކޮށްފައިވާ  )4(   

ކަމެއް ނުވަތަ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ޢަމަލާއި، އެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ 

ގެއްލުމުގެ މަޢުޫލމާތާއި، ޙައްޤެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގެއްލުމެއް ިލިބފައިވާނަމަ އެ 

 އުނިވެފައިވާނަމަ އެ މަޢުލޫމާތު.

 މުދާ ގަންނަ ފަރާތް ނުވަތަ ޚިދުަމތް ލިބިގަންނަ ފަާރތުން އެދޭ ފަުރވާ. )5(   

ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާިއރު، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  (ށ)  

ސާބިތުކުރުަމށް ހުށަހަޅާ ެއންމެހައި ލިޔެކިއުްނތަކާއި ކިތާބީ ހެކީގެ ކޮޕީ މައްސަލަ  އެކު،ފޯމާ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް  (ނ)  

ކުރުމަށް ފައިވާ މުޢާމަލާތް ނުވަތަ މައްސަލަ ޙައްލުށްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތާއެކު ކޮމައް

އެކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ލިޔެކިޔުންތައް  ލިޔުންތަކާއި، މަސައްކަތްތައް ބަޔާންކުރާ ފައިވާށްކޮ

 ނުވަތަ ހެކި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންގެ އޮފީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާއިރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭކަމަށް  (ރ)  

އެަފދަ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަަމ  ،ނަމަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފައިވާ މަމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް

ކުރުމަށާއި، މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދަންޖެހޭކަމަށް ކޮންސިއުމަރ 

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ  7އޮމްބަޑްސްމަނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާެތއް 

ބަޑްސްމަންއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ތެރޭގައި ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮންސިއުމަރ އޮމް

އަދި މަޤުބޫލު ސަބަބެއް ލިުޔމުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ބުނެިވދިޔަ މުއްދަތު ލިޔުމުން 

 އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންގެ އޮފީހަށް ުހށަހަޅައިފައިވާ  (ބ)  

(ދޭއް)  2ހެޅުމަށް ހުށަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި/ނުަވތަ

މަޢުލޫމާތެއް ނުވަަތ ހުށަަހޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް  ފަހަރު އެންގުމަށްފަުހ، އެފަދަ 
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ރު ކޮންސިއުމަރ ެއ މައްސަލައެއް ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާ ހުށަހަޅައިފައި ނުވާ ނަމަ،

 އޮމްބަޑްސްމަންއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދިވެހިބަހާއި އިނގިރޭސިބަސް ނޫން އެހެްނ ބަހަކުން ހުރި ލިޔުމެއް (ޅ)  

 ބަހުގެނަމަ، ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ ލިޔުމުގެ ދިވެހިހުށަހަޅާ

 .ހުެގ ތަރުޖަމާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެބަނުވަތަ އިނގިރޭސިތަރުޖަމާ 

މަްއސަލަ ހުށަހެޅިަކމުގެ 

 ން ދޫކުރުން ޔުލި

އެ ފޯމު އޮފީހަްށ  ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމުން  .8

ފަރާތަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ،ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންގެ އޮފީހުން ،ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުމެއް

 ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

ބެލޭނެ 

މަްއސަލަެއއްކަން 

ނުވަތަ ނޫންކަން 

 ކަނޑަެއޅުން 

ޤާނޫނު ނަންބަރު އޮފީހަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކީ ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން  (ހ)  .9

މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ަފރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ  (2020/12

މަްއސަލައެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި  ގެ ދަށުން ބެލޭނެ ޤާނޫނު)

(ދިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮްނސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން  10ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ 

 ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ނިންމައި އެކަން މައްސަލަ ހުށަެހޅި

ވަަނ  7މި ގަވާއިދުގެ  ،ނަމަވެސްމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ެއހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް  (ށ)  

ކުރުމަށް ނުވަތަ އިތުރު  މައްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން ފޯމު އިޞްލާޙު 

ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން އިތުރު މުއްދަތެއް ދޭ ހާލަްތތަކުގައި 

ވަނަ މައްދާގެ ދަށުން  7 ގަވާއިދުގެ މި ،މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ މުއްދަތު ގުނަން ފަށާނީ

 އިތުރުކޮށްދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަާވ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

މަްއސަލަ ރަިޖސްޓަރީ 

 ކުރުން 

އުމަރ ކުރުމަށް ކޮންސި ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން އޮފީހަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤު   .10

ބަލަން ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން އޮފީހުން ނިންމި  ނަމަ، އެ މައްސަލައޮމްބަޑްސްމަން ނިންމައިފި

އެ ަމއްސަލަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރިކަމުގެ  (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ 

 ،މި ލިޔުމުގައި  .ދޭންވާނެއެވެ ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ،ލިޔުމެއް

މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވުނު ތާރީޚާއި، މައްސަލައިގެ ރިފަރެންސް  ،ޚާއިމައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީ

 ނަންބަރު ހިމަަނންވާނެއެވެ.

ބެލެން ނެތްކަމަށް 

 ނިންމާ ަމއްސަލަަތއް 

ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައަކީ ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން އޮފީހުން ބެެލން ނެްތ   .11

ނިންމައިފިނަަމ، އެކަން އެގޮތަށް ނިންމި ތާރީޚުން  މަންމައްސަލައެއްކަމަށް ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސް
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ކޮންސިއުމަރ  ،ުހށަހެޅި ފަރާތަށް (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މައްސަލަ 3ފެށިގެން ރަސްމީ 

ކޮންސިއުމަރ  މި ލިޔުމުގައި، އެ މައްސަލަމުން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. އޮމްބަޑްސްމަން ލިޔު

 ބެލެން ނެތްކަމާއި، ބެެލން ނެތް ސަަބބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.އޮމްބަޑްސްމަން އޮފީހުން 

މަްއސަލަ އަނބުރާ 

 ގެްނދިއުން 

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކޮްނސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން އޮފީހަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ  (ހ)  .12

ލިޔުމުން އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވެްއޖެނަމަ، ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން އޮފީހަށް 

 އަންގައި، މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދެވިދާނެއެވެ.އެކަން  

މި ގަވާއިދުގެ  ،ގެންދާ މައްސަލައެއް އަލުން ހުށަހެޅޭނީ ން އަނުބރާމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށު (ށ)  

އެ މުއްދަތު ނުވާ ނަމައެވެ. ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެފައި  4

 ހަމަވުމަށްފަހު، އަނބުރާ ގެންދާ މައްސަލަތައް ހުށައެއް ނޭޅޭނެއެވެ.

ގެންދާ މައްސަލައެއް އަލުން ހުށަހަޅާއިރު މި ގަވާއިދުގެ  މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އަނުބރާ (ނ)  

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. 7

މަްއސަލަތަކުގެ 

 ދަފުތަރު ބެލެެހއްޓުން 

ކޮންސިއުމަރ  ،ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން އޮފީހަށް ހުށަހަޅާ ހުރިހާ މައްސަލަތަކުގެ ދަފުތަރު  .13

 މި ދަފުތަރުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންާވނެއެވެ. ބަލަހައްޓަންާވނެެއވެ.  އޮމްބަޑްސްމަން

 މަޢުލޫމާތު. މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ (ހ)  

 މައްސަލައިގެ ބާވަތް. (ށ)  

 މައްސަލައިގެ ނަންބަރު. (ނ)  

 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚާއި ނިމުނު ތާރީޚު.މައްސަލަ  (ރ)  

 މައްސަލައާމެދު ޢަމަލުކުރި ގޮތް/ މައްސަލައިގައި އެޅި ފިޔަވަޅުތައް. (ބ)  

 މައްސަލަ ނިންމިގޮތް. (ޅ)  

 ތިންވަނަ ބާބު 

 މައްސަލައަށް ޖަވާބުދިނުން 

މަްއސަލަިއގެ 

ލިޔުންތައް 

ކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ  އޮމްބަޑްސްމަން އޮފީހަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީކޮންސިއުމަރ   .14

މައްސަަލ ރައްދުވާ ފަރާތުން ާޤނޫނާ ޚިާލފުވެފައިވާ ޢަމަލުތައް ބަޔާންކުރާ  ،ހުށަހެޅިކަން އެންގުމަށް
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ހަވާލުކުުރމާއި ަޖާވބު 

 ހުށަހެޅުން 

ރައްދުވާ  ސަލަމައް  ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފޯމާއި، އެ ފޯމާއެކު ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ،ލިޔުމަކާއެކު

 .ކޮންސިއުމަރ އޮންބްޑްސްމަން ފޮނުވަންވާނެއެވެ ،ފަރާތަށް

މަްއސަލައަށް 

 ޖަާވބުިދނުން 

ފެށިެގން  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ަމއްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހަވާުލކުރާ ދުވަހުން (ހ)  .15

ގައިވާ މައްސަލައިގެ  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 14ރަސްމީ 

ޖަވާބުފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން 

 އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.

          މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޖަވާބުފޯމު ހުށަހަޅައިފަިއ  (ށ)  

ނުވި ނަމަވެސް، މައްސަލަ  ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަކަށް މި ަގވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 

ޖަވާބުދާރީވުމުެގ  ،ތަޙުޤީޤުގެ މަރުޙަލާގައި ވެސް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ،މީގެ އިތުރުން

 ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ތަރުވަނަ ބާބު ހަ

 ކުރުމުގެ ބާރު  މައްސަލަ ބެލުމާއި ތަޙުޤީޤު 

ބަލައި ފާސްުކރުުމގެ 

 ބާރު 

ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެއް ބަލައި ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް ޓަކައި، ދުވާލުގެ އެކަށީގެންވާ  (ހ)  .16

(ދޭްއ) ދުވަހުެގ  2ވަގުތެއްގައި، މުދާ ވިއްކާ ތަނަކަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކަށް މަދުެވގެން 

މުދާ ގަންަނ  (2020/12ޤާޫނނު ަނންބަރު ަތނަކަށް ވަދެ، ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަުހ، އެ 

އެއްގޮަތށް  އާ ތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިަގންަނ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ފަރާ

ކަންތައްތައް ހިނގާތޯ ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަނަށް ނުވަތަ އޭނާ ޢައްޔަނުކުރާ ބަޔަކަށް 

 ބަލައި ޗެކްކުރެވިދާނެއެވެ.

ށް ވަނުމަށް ރުހުން މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހުވެސް، އެ ތަނަކަ (ށ)  

ކޮންސިއުމަރ  ،ކޯޓުގެ އަމުރެއް ހޯދުމަށް ،ނުވަތަ ހުރަްސއަޅައިފިނަމަ ،ދީފައިނުވާނަމަ

 ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ،އޮމްބަޑްސްމަނަށް

ތަނަކަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތްޭދ  މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަދށުން ަބަލއި ފާސްކުރުމަށް މުދާ ވިއްކާ (ނ)  

އެ ފަރާތަކީ ،  ވަންނަ ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން ޢައްޔަނުކުރާ ބަޔަކަށްތަނަކަށް

ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންގެ އޮފީހުގެ އޮތޮރައިޒްޑް ފަރާތެްއކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް 

 ދެއްކުމަށްފަހު، އަންަނނިވި ކަންަކން ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.
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 ؛ވީޑިއޯ ކުރުމާއި ފޮޓޯނެގުން )1(   

 ؛އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ ހެއްދުން ނުވަތަ ކޮޕީ ހަދައިފައި ދިނުމަށް އެންގުން )2(   

 ؛ތަޙުޤީޤަށް ބޭނުންވާ މުަދލެއް ނުަވތަ ލިޔުމެއް އެ ތަނުން ނެރުމަށް އެންގުން )3(   

އެ ތަނަކުން މަުޢލޫމާތު ޭދ ފަާރތަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ހޯދުން ނުަވތަ  )4(   

 ދިނުމަށް އެންގުން.

މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި، ވިޔަފާރިކުރާ ތަނަކަށް ުނވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްޭދ  (ރ)  

ތަނަކަށް ވަންނަ ފަރާތަކަށް، އެީއ ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންގެ ފަރާތުން ޢައްޔަނުކުރާ 

 ދޫކުރަންވާނެއެވެ.ބަޔަކުކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން 

ލިޔެކިޔުން ނުވަތަ 

 މަޢުލޫމާތު ހޯުދން 

ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ވަކި ލިޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ހުށަހެޅުމަށް ނުވަތަ    .17

ވަކި ފަރާތެއްގެ ބަޔާން ދިނުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަނަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ފާސްުކރުުމގެ  ބަލައި

ބާާރއި، ލިޔެކިޔުން 

ނުވަތަ މަޢުޫލމާތު 

ހޯދުުމގެ ާބރުތައް 

ތަންފީޛުކުާރނެ ގޮތް/ 

 ހާލަތްތައް 

ވަނަ މައްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރުތަްއ  17ވަނަ މައްދާއާއި  16މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .18

 ތަންފީޛުކުރާނީ އަންަނނި ހާލަްތަތކުގައެވެ.

އޮމްބަޑްސްމަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ކޮންސިއުމަރ  )1(  

ފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ޮކންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން އަންގާ އެންގުމަށް އިޖާބަޭދ 

ވެސް މައްސަލަ ނިންމުމަށް އިތުުރ  ހާލަތުގައި ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިއުމުގެ އިތުރުން

 ކޮންިސއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަނަށް ގަބޫލުކުރެވުން.މަޢުލޫމާތު ބޭުނންވާކަމަށް 

ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ  )2(   

ފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ޮކންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން އަންގާ އެންގުމަށް އިޖާބަނުޭދ 

މައްސަލަ ނިންުމމަށް އެކަށީގެންވާ  ހާލަތްތަކުގައި ުހށަހަޅައިފައިވާ ިލޔެކިޔުންތަކުން

 މަޢުލޫމާތު ނެތްކަމަށް ކޮންސިއުަމރ އޮމްބަޑްސްމަނަށް ގަބޫލުކުރެވުން.

) ވަނަ ަނންބަރުގައި ބަޔާންވެގެންވާ 2( ވަނަ ނަންބަރާއި) 1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ)  

ކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތް ،ހާލަތްތަކުގެ އިތުރުން
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ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކުރުމަށް  17ވަނަ މާއްދާއާއި  16މި ގަވާއިދުގެ 

 ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންނަށް ފެންނަ މައްސަލަތަކުގައި.

ކޯޓަށް މައްސަލަ 

 ހުށަހެޅުން 

މުދާ ގަންަނ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަްނނަ ފަރާްތތަްއ  (2020/12ޤާނޫނު ަނންބަރު   .19

ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން، ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން އަޅައިފައިވާ  12ގެ  ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު)

ފިޔަވަޅަކާ ނުވަތަ ނިންމައިފައިވާ ނިންމުމަކާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ 

 ކޯޓަކަށް އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 އަދަބު ކަނޑައެޅުން 

މުދާ ގަންަނ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަްނނަ ފަރާްތތަްއ  (2020/12ޤާނޫނު ަނންބަރު   .20 ކަނޑަެއޅޭނެ ައދަބުަތއް 

    ،ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައިގެ ދަށުން  ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު)

ނުވަތަ އެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާ  ގެ މައްޗަށްކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްއެ ޤާނޫނުން މަނާ

ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަނަށް  ،އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ބާރު، ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް

 ވެ.ލިބިގެންވެއެ

(އެއްލައްކަ) ރުފިޔާއާ   -/100,000(އެއްހާސް) ރުފިޔާއާއި  -/1,000ފުރަތަމަ ފަހަރު  (ހ)  

 ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކޮށް، އެ ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް މުއްދަތެއް ދިނުން.

 -/250,000(އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާއާއި   -/1,500ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު  (ށ)  

(ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކޮށް، އެ ކަމެްއ 

 ރަނގަޅުކުރުމަށް މުއްދަތެއް ދިނުން.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި އެ ކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،  (ނ)  

ލައްކަ ަފންސާސްހާސް) ރުފިޔާއާ (ދެ  -/250,000(ފަސްހާސް) ރުފިޔާއާއި  -/5,000

    (ހައެއް) މަސްދުވަހަށްވުެރ ދިގުނޫން މުއްދަތަަކށް   6ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކޮްށ، 

 އެ ތަނެއް ބަންދުކުރުން.

ފިޔަވަޅު އެުޅމުަގއި 

ރިޢާޔަތްކުެރވިާދނެ 

 މިންަގނޑުަތއް 

އަަދބުަތއް ކަނޑައެޅުމުގައި އަންނަނިވި ވަނަ މާްއދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  20މި ގަވާއިދުގެ   .21

 ކަންކަމަށް އޮމްބަޑްސްމަންއަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވިދާނެއެވެ.
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 މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު. (ހ)  

ލިބުނު ގެއްލުމުގައި   ލިބުނު ގެއްލުމުގެ މިންވަރާއި،  ،ބާަވތާއި ،ލިބުނު ގެއްލުމުގެ މިންވަރާއި (ށ)  

 ގެއްލުން ހިމެނޭ މިންވަުރ. ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުަވތަ މާލީ ޖިސްމާނީ

ގެއްލުން ލިބުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ އެޖެންޓުގެ އިހުމާުލ  (ނ)  

 ނުވަތު ގަސްތު އެކުލޭވޭ މިންވަރު.

 މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް އަލުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނަގާނެ ވަުގތު. (ރ)  

ޝަކުވާ ކުރެވިފައިވާ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ އުފުލިފައިވާ މިންވަރު ނުވަތަ  (ބ)  

 ޝަކުވާ އުފުލިފައިވާ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން ގެއްލުން ވެފައިވާ ފަރާތްތައް އިތުރުވުން.

ވާ ނުވަތަ ދެވިފައިވާ ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށް  މުޖުތަމަޢުގައި ލިިބފައި (ޅ)  

 ދަރަޖަ. 

 ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންގެ ތަޙުޤީޤަށް އެއްބާރުލުން ދީފައިވާ މިންވަރު. (ކ)  

 ހަވަނަ ބާބު 

 ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ މައްސަލަތައް 

ގެއްުލމުގެ ބަދަލު 

ނަަގއިދިުނމަށް ެއދި 

 ހުށަހެޅުން 

ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަްނނަ ފަރާްތތަްއ މުދާ ގަންަނ  (2020/12ޤާނޫނު ަނންބަރު   .22

ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠެއް ގަންަނ މުދަލެއްގައި ފުރިހަމަނުވެގެްނ  ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު)

ނުވަތަ އެ ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްާދއަކާ ޚިލާފުވެގެން، އެކަމަކާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަަދުލ 

 ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ،ފަރާތަށްހޯދުމަށް މުދާ ގަންނަ 

މުދާ ގަންަނ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަްނނަ ފަރާްތތަްއ  (2020/12ޤާނޫނު ަނންބަރު   .23 ގެއްުލމުގެ ބަދަލު 

މައްސަލަތަކުގައި ގެ ދަށުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ  ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު)

(އެކެއް) ބަދަލު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރު އަދަދެއްގެ ބަދަލު  1އަންނަނިވި ބަދަުލތަކުގެ ތެރެއިްނ 

 ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ނަގައިދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ހަލާކުވުމެއް ނެތް އެ ބާވަތުގެ އަދި އެއްވެސް ، ޝަކުވާ އުފުލިފައިވާ މުދަލުގެ ބަަދލުގައި އައު (ހ)  

 އެހެން މުދަލެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެންގުން.
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         މުދަލުގެ އަގު ނުވަތަ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދައްކައިފައިވާ އަގު/ ފީ އަނބުރާ  (ށ)  

 އެ ފަރާތަށް ދިނުމަށް އެންގުން.

         ،ފޯރުކޮށްޭދ ފަރާތުގެ އިހުމާލުންނުވަތަ ޚިދުމަތް ފަރާތުގެ އިހުމާލުން މުދާ ވިއްކާ  (ނ)  

ޭބނުންކުރާ މުދަލެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ހޯދާ ޚިދުމަތެއްގެ ސަބަބުން  ،މުދާ ގަންނަ ފަރާތަށް

 ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ނުވަތަ ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަމަށް ނިންމުން.

 އެންގުން.  ހުރި ނުރަނގަޅުކަން ރަނގަޅުކުރުމަށްމުދަލުގައި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގައި (ރ)  

ގެއްުލމުގެ ުނވަތަ 

 އަނިާޔގެ ބަދަލު 

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަުށން އަނެއް ފަރާތުެގ އިހުމާލުން ވެފައިވާ ގެއްލުމުެގ  23މި ގަވާއިދުގެ   .24

އޮމްބަޑްސްމަންގެ ތަޙުޤީޤުްނ ނުވަތަ ިލބިފައިވާ އަނިޔާގެ ބަދަުލ ނަގައިދޭންޖެހޭކަމަްށ ކޮންސިއުމަރ 

 ،އެފަދަ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދޭންޖެހޭކަމަށް ނިންމާ މައްސަލަތަކުގައި ،ސާބިތުވާ މައްސަލަތަކުގައި

 ބަދަލު ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާުތން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.  ،ބަދަލާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުަމށް

ޖިނާއީ ކުެށއް ހިނެމނޭ 

 މަްއސަލަެއއް 

ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކީ ޖިނާއީ ކުށެއް ހިމެނޭ ކަމެއްކަމުގައި   .25

     އެފަދަ މައްސަލަތައް ބަލައި  ،ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައި

ރާއަށް ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ އިދާ ކުރުމަށް، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ތަޙުޤީޤު

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 އާންމު ބައިތައް 

މަްއސަލަިއގެ ރިޕޯޓު 

 ތައްޔާރުުކރުން 

އެ މައްސަލަ ނިމުނު  ،ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން އޮފީހުން ބަލާ މައްސަލައެއް ނިމުުމން (ހ)  .26

ތެރޭގައި،  ދުވަހުގެ(އެކެއް) މަސް 1ވަހުން ެފށިގެން މައްސަލަ ނިމުުނ ދު ،ރިޕޯޓު ގޮތުގެ

 .އޮފީހުން ތައްޔާރު ކުރަންވާނެއެވެ ގެކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން

ފުރިހަމަ  ގެ އި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގަ (ށ)  

ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތާއި، ަމއްސަލައިގެ ނަންބަރާއި،  މައްސަލަމަޢުލޫމާތާއި، 

ތާރީޚާއި، މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚާއި، މައްސަލަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި

މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެހަިއ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ  ،ނިންމި ގޮތާއި

 .ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންގެ ސޮއި އޮންނަންވާނެއެވެ ،މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. 
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ހުށަހެޅޭ ަމއްސަަލއާެމދު 

 ނިންމާ ގޮތް އެްނގުން 

27.  

 

ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ މެދު ނިންމާ ނިންމުންތައް،  (ހ)

 ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި ،(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3އެ ނިންމުން ނިންމާތާ ރަސްމީ 

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް އަްނގަންވާނެއެވެ. އަދި މި ދެފަރާތުެގ އިތުރުން، ތިން ަވނަ 

 ފަރާތަކަށް ނިންމުން ރައްދުވާނަަމ، އެ ފަރާތަކަށް ވެސް އަންގަންވާނެއެވެ.

ފުރިހަމަ ގެ ގައި، މައްސަލަ ހުަށހެޅި ފަރާތުމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ލިޔުމު (ށ)  

ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތާއި، ަމއްސަލައިގެ ނަންބަރާއި،  މައްސަލަމަޢުލޫމާތާއި، 

ތާރީޚާއި، މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚާއި،  މައްސަލަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ،މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި

 ނިންމިގޮތް ހިމަަނންވާނެއެވެ.

ހުށަހެޅޭ ަމއްސަަލއާެމދު 

 އާްނމުކުުރން ނިންާމގޮތް 

ކޮންސިއުމަރ  ،ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާމެދު ނިންމާ ނިންމުން (ހ)  .28

 އޮމްބަޑްސްމަންގެ އޮފީހުގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮންސިއުމަރ  ،މި މައްދާގެ (ހ) ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ނިންުމންތަކުގެ ިއތުރުން (ށ)  

އޮމްބަޑްސްމަނަށް ހުށަހަޅާ ހުރިހާ މައްސަލަތަކުގެ ސްޓޭޓަސް އެނގޭނެގޮތަށް ކޮންސިއުމަރ 

 ،ކުރުމުގެ އިންތިޒާމުއޮމްބަޑްސްމަންގެ އޮފީހުގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢު

 ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

އޮމްބަޑްސްމަންއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ އަންނަނިވި ރިކޯޑުތައް އެ އޮފީހުން ކޮންސިއުމަރ   .29 ރިކޯޑު ބެލެެހއްޓުން 

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

 ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތަާފސްހިސާބު. ، މައްސަލައިގެ ބާވަތް އެނގޭނޭހެން  (ހ)  

 ތަފާސްިހސާބު.ނުގަތް މައްސަލަތަކުގެ ބަަލއިބަލައިގަތް  މައްސަލަތަކާއި،  (ށ)  

 ނިމުނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްިހސާބު. (ނ)  

 ،ަޖހައި ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާންދިން ފަރާތްތަކުްނ ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި އެ ފަރާތެްއގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން  .30 ބަޔާުނގައި ޮސއިކުުރން 

 .ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ

ލޫާމތެއް ދިންކަްނ މަންގެ ތަޙުޤީަޤށް ދޮގު މަޢުސްއޮމްބަޑްއެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮންސިއުމަރ   .31 ދޮގު މަޢުޫލމާތު ދިުނން 

ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ  އެ މައްސަލަ ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަޙުޤީޤު ނަމަ،ސާބިތުވެއްޖެ

 އިދާރާއަކަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
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__________________________ 

ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މާނައެްއ  ،މި ގަވާއިދުގައި ލަފުޒެއް ނުަވތަ ިޢބާރާތެއް ޭބނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން   .32 މާނަކުރުން 

އެ ލަފުޒުތަކާއި  ،އަންނަިނވި ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައި އެވަނީ ،ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު

 ޢިބާރާތްތަކާ ގުޅިގެން ތިރީގައި ީދފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

އަލުްނ  ،އެވަނީފަރާތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި  "މުދާ ގަންނަ (ހ)  

އި ނުވަތަ ވިޔަފާީރގެ ބޭނުމަށް ބޭުނންކުރުމަށް ނޫންޮގތަކަށް އަމިއްލަ ޭބނުމަްށ ކަޓަ ވިއްކުމަށް

 މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ލިބިަގންނަ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ.

ބައްޔާއި، ަހށިގަނޑަށް ޖެހޭ  ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ޭވނާއި، ،"އަނިޔާ"  ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ށ)  

 .އުނިކަމަކަށެވެ ހަށިގަނޑުގެ މާއްދީ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ލިބޭ

އެއްވެސް ފަރާަތކަށް ޖިސްމާނީގޮތުންނާއި  ،"ގެއްލުން" ކަމަށް ުބނެފަިއ އެވަނީ (ނ)  

އެ ފަރާތުގެ މުދަލަށް ލިބޭ ގެއްލުމާއި މާލީ  ،ނަފްސާނީގޮތުން ލިބޭ އަނިޔާަތކާއި

 ގެއްލުންތަކަށެވެ.

ޢަމަލުކުރަން ގަާވިއދަށް 

 ފެށުން

މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުްނ  ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .33

 ފެށިގެންނެވެ.
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 1ޖަދުވަލު 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު 

   ހަމައެކަނި  ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންގެ އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް 

   ފޯމު ނަންބަރު: .......................................

   ހުށަހެޅި ތާރީޚު: ........................................

 

 މަޢުލޫމާތު  ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ  އެދޭ ފަރާތުގެ  ހަޅަން މައްސަލަ ހުށަ  .1

  ފުރިހަމަ ނަން:

  ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންގެ 

އޮފީހުން ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތައް 

 ހަވާލުކުރާނެ އެޑްރެސް:

 

  ކާޑު ނަންބަރު: ދ.ރ.އ.

  ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

އީމެއިލް އެޑްރެސް (މަޢުލޫމާތު 

 ލިބިފައިވާނަމަ):

 

 ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު މައްސަލަ  .2

(އަމިއްލަ ފަރުދެއް،  ފުރިހަމަ ނަން 

 ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް/ ވިޔަފާރިއެއް):

 

 ނަންބަރު  ރަޖިސްޓަރީ  /ދ.ރ.އ.

 :(މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާނަމަ)

 

  އެޑްރެސް:
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(މަޢުލޫމާތު ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު 

 ލިބިފައިވާނަމަ):

 

އީމެއިލް އެޑްރެސް (މަޢުލޫމާތު 

 ލިބިފައިވާނަމަ):

 

  :ހުށަހަޅާ މައްސަލައާ ގުޅޭ  .3

 ފޯރުކޮށްދީފައިވާ  ނުވަތަ ވިއްކި  ށްފަރާތަ  ފޯރުކޮށްދިން ޚިދުމަތް  ނުވަތަ ފަރާތަށް  ވިއްކިމައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން މުދާ (ހ) 

 މަސައްކަތުގެ  ކޮށްފައިވާ ކުރުމަށްޙައްލު މައްސަލަ އަދި ؟ހިއްސާކޮށްފައިވޭތޯ މައްސަލަ ދިމާވެފައިވާ ގުޅިގެން ޚިދުމަތާ

 .ލުސީތަފު

 ☐ނޫނެކޭ  ☐އެކޭ ނއާ 

 ނުވާ ސަބަބު؟ ހިއްސާކޮށްފައި މައްސަލަ "ނޫނެކޭ" ނަމަ، މުދާ ވިއްކި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިން ފަރާތާއި(

 ން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން؟)މުދާ ވިއްކި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިން ފަރާތު ،އެކޭ" ނަމަނ"އާ

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 )ބާރާތުންޢި  އަމިއްލަ( ތަފުސީލު ގޮތުގެ ފައިވާގައި ހިނ ކަން  މައްސަލައިގެ  ހުށަހަޅާ (ށ)

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

މި ނަންބަރުގައި ލިސްޓުކޮށް ފޯމާއެކު ހުށަހެޅުމަށް  ،ކިޔުންތައް ނުވަތަ ހެކިތައް(ނ) މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެ 

 ) އެއްބަސްވުން ،ބިލު ،ވައުޗަރ ،އިންވޮއިސް ،(މިސާލަކަށް: ރިސީޓް

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

އް ނުވަތަ މިސާލަކަށް: އުނިކަމެކަމަކާކަން (ންކޮށްފައިވާ ކޮން ފަރާތުން ޚިލާފުވެފައިވަނީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާ (ރ) މައްސަލަ ރައްދުވާ

 )މަށްބޭނުންނަމަ ފުރުފުރަން ( ދުމަތް ނުލިބުން)ޚި މުދަލެއް ވިއްކުން، އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި  ހުރިމައްސަލައެއް 

 ...................

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
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 ތަުފސީލު (އެޕްލަިއވާނަމަ ުފރުމަށް)ުދމަތުގެ ޚިމުދަުލގެ ނުވަތަ  ގުޅޭ އާ(ހުށަހަޅާ ަމއްސަލަ މައްސަލައިގެ އާންމު މަޢުލޫމާތު  .4

މުދަލުގެ  ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ ބާވަތް:  4.1

................................................................................................................ 

 ................މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަތް ތާރީޚު: ....................................................................................... 4.2

 ..................މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު: ................................................................................................ 4.3

 ......................................މައްސަލަ ނުވަތަ ހާދިސާ ދިމާވި ތާރީޚު:................................................................ 4.4

ނޫނެކޭ  ☐އެކޭ ނއާލިބިފައިވޭތޯ:  ނުވަތަ ޚިދުމަތް  މުދާ 4.5

☐ 

 ..................... ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚު: މުދާ

ސީލު:ފުފައިސާ ދެއްކި ގޮތުގެ ތަ  4.6  

  ☐ޗެކް    ☐ ފައިސާ  ☐ ކްރެޑިޓް ކާޑު    ☐ ބޭންކް ޓްރާންސްފަރފައިސާ ދެއްކިގޮތް: 

 .........................................................................................................ދަދު:އަފައިވާ ފައިސާގެ ކައިމިހާތަނަށް ދައް

ތަފުސީލު:.............................................. މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ޚިދުމަތާ ގުޅޭގޮތުން އެއްބަސްވުމެއް އޮތްނަމަ އޭގެ  4.7

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

 އެދޭ ގޮތް  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް  .5
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............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

   ............................................................................................................................................................ 

   ........................................................................................................................................................... 

 މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހެކީންގެ މަޢުލޫމާތު  .6

  ......................................................:ދ.ރ.އ. ކާޑު ނަންބަރު:....................................................   ނަން  ފުރިހަމަ

 ........................................................................އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ..............................: ނަންބަރު ފޯނުގުޅޭނެ 

 ..................................................................ންގިފިލާ، އެޕާޓްމަންޓް: ވަނަ ފަ   ............................... :އެޑްރެސް 

 ..............................................................................އަތޮޅާއި ރަށް : ...................................................މަގު: 

 އިޤުރާރު  .7

  މި ފޯމު ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް އިޤުރާރުވަމެވެ.

  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން:

  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއި:

 ފަރާތުގެ): (މަސްއޫލުވެރި ޝަޚްޞެއްނަމަ، އިޤުރާރުވާ މީހާގެ ޤާނޫނީ  ހުށަހަޅަނީ މައްސަލަ

  ނަން:ފުރިހަމަ 

  ހައިސިއްޔަތު: /މަޤާމު

  ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުގެ ތައްގަނޑު:

 

 

 :ތަކެތި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ފޯމާއެކު 

 ކޮޕީ ގެރަޖިސްޓްރޭޝަން  /ކޮޕީ ގެކާޑު  ވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ދިމައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  •

 ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީފައިވާ ގައި ބަޔާންކޮށް ގެ (ނ) ވަނަ ނަންބަރު  3މި ފޯމުގެ  •

 މުގައި އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާނަމަ، އެ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީޅުމައްސަލަ ހުށަހެ •
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 :ފަރާތުގެ ސަމާލުކަމަށް  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ 

 ސާފުކޮށް  އެއްޗެއް ހުންނަ ލިޔެފައި ،ފުރަންވާނީފުރާނަމަ  ފޯމުމި  ގެން ލިޔެ  އަތުން މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ.  .1

 .ގަލަމަކުންނެވެ ނުފޭދޭ ދެލި ނޫކުލައިގެ ނުވަތަ ކަޅު ،އެނގޭނޭގޮތަށް ކިޔަން

ގައެވެ.  12ޕިއުޓަރުން މި ފޯމު ފުރާނަމަ، ފޯމު ފުރައިފައި ހުންނަންވާނީ، ތާނަ އަކުރުގެ ފަރުމާ ފޮންޓުގައި، ފޮންޓް ސައިޒް ންކޮ .2

 ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅުކުލައިންނެވެ.

 .ނުގަނެވޭނެއެވެ އެއްފޯމު ބަލަ މިމަ ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަ މި .3

ވެފައި، އެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެ ލިޔުމެއްގެ ބަހަކުން އޮސް ނޫން ދިވެހިބަ ނުވަތަ ލިޔުމެއްގެ ބައެއް ނަމަވެސް  ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުމެއްމި  .4

 ވާނެއެވެ.އެ ލިޔުމުގެ ތަރުޖަމާ ހުށަހަޅަންހެޅުމަށް އަންގައިފިނަމަ، ބައެއްގެ ތަރުޖަމާ ހުށަ 
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                       2ޖަދުވަލު 

 މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ފޯމު 

 ޖަވާބު ހުށަހަޅާ މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު  .1

ނަންބަރު: މައްސަލައިގެ    

 ރަޖިސްޓަރީ ކުރި ތާރީޚު: 

ފަރާތް ނުވަތަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

 ފަރާތްތައް:

ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައިގެ  

 ޚުލާޞާ:

 

 

 

 ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .2

(އަމިއްލަ ފަރުދެއް،  ފުރިހަމަ ނަން  

 ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް/ ވިޔަފާރިއެއް):

ނަންބަރު: ރަޖިސްޓަރީ  /ދ.ރ.އ.   

ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންގެ  

ލިޔެކިޔުންތައް އޮފީހުން ފޮނުވާ 

 ހަވާލުކުރާނެ އެޑްރެސް:

 ފޯނު ނަންބަރު: 

 އީމެއިލް އެޑްރެސް: 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .3

 ފުރިހަމަ ނަން: 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

ކާޑު ނަންބަރު: ދ.ރ.އ.   



ސަރުާކރުގެ  ދިވެހި           R-162/2021 : ނަންަބރު ގަވާިއދު             318 އަަދދު:                50ލިުއމް: ވޮ

 ގެޒެޓް 

 

10 
 

 ފޯނު ނަންބަރު: 

 އީމެއިލް އެޑްރެސް: 

 ،ަލއިެގންހައިބަ ނުކުާތތަކަށް ،ލިޔާނީ ޖަވާބު( -:ފަރާތުން މައްސަލައިގެ ޖަވާބުގައި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ނުކުތާތައް  ޖަވާބު ހުށަހަޅާ  .4
 .)ެއވެފަ ޙަވާލާދީ ނުކުތާތަަކށް ަގއިވާފޯމު  ހުށަހެޅި މަްއސަލަ

1.   

2.  

 

 

 އެދޭ ގޮތް  ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  .5

 

1.   

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް/ ހެކި ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  .6

 

1.   

2.  
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 ޖަވާބުގައި ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް ސާބިތު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހެކީންގެ މަޢުލޫމާތު: .7

  ........................................................:ނަންބަރު ދ.ރ.އ.ކާޑު....................................................  :ފުރިހަމަނަން 

 ......................................................................އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ..............................: ނަންބަރު  ފޯނު ގުޅޭނެ 

 ................................................................ވަނަ ފަންގިފިލާ، އެޕާޓްމަންޓް:     ...............................އެޑްރެސް :

 :..............................................................................އަތޮޅާއި ރަށް ................................................... މަގު: 

 އިޤުރާރު  .8

 ކަމަށް އިޤުރާރުވަމެވެ. ތު ޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާ މި ފޯމު ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މަ 

 ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން: 

 ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއި: 

ޝަޚްޞެއްނަމަ، އިޤުރާރުވާ މީހާގެ؛ ޤާނޫނީ  ޖަވާބު ހުށަހަޅަނީ   

 ފުރިހަމަ ނަން: 

އްޔަތު ސި މަޤާމު/ ހައި    

 ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުގެ ތައްގަނޑު: 

 

 :ތަކެތި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ފޯމާއެކު 

 ކޮޕީ  ގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން /ޕީކޮ ގެކާޑު  ވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ދި  ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  •

 ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ  ވަނަ  6މި ފޯމުގެ  •

 ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީމުގައި އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާނަމަ، އެ ޅުމައްސަލަ ހުށަހެ •

 :ފަރާތުގެ ސަމާލުކަމަށް  ޖަވާބު ހުށަހަޅާ 

 ސާފުކޮށް  އެއްޗެއް ހުންނަ ލިޔެފައި ،ފުރަންވާނީފުރާނަމަ  ފޯމު ގެން ލިޔެ  އަތުން. ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ އެދެވިގެންވަނީ  ފުރުން  ފޯމު މި .1

 ދެލި ފޭދިފައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. ލިޔެފައި ހުންނައިރުންނެވެ. ދެލި ނޫކުލައިގެ  ނުވަތަ ކުލައިގެ ދެލިން ކަޅު  ،ގޮތަށް އެނގޭނޭ  ކިޔަން 

ގައެވެ.  12ފަރުމާ ފޮންޓުގައި، ފޮންޓް ސައިޒް  ތާނަ އަކުރުގެ ކޮމްޕިއުޓަރުން މި ފޯމު ފުރާނަމަ، ފޯމު ފުރައިފައި ހުންނަންވާނީ،   .2

 ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅުކުލައިންނެވެ.

 .ނުގަނެވޭނެއެވެ އެއްފޯމު ބަލަ މި ،މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މި  .3

    ވެފައި، އެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ބަހަކުން އޮސް ނޫން ދިވެހި ބަނުވަތަ ލިޔުމެއްގެ ބައެއް ނަމަވެސް ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުމެއް މި  .4

 ވާނެއެވެ. ލިޔުމުގެ ތަރުޖަމާ ހުށަހަޅަންއެއެ ލިޔުމެއްގެ ބައެއްގެ ތަރުޖަމާ ހުށަހެޅުމަށް އަންގައިފިނަމަ، 
_____________________ 

 


