
` 

 

 

 

   

  

 R-105/2022: ނަންބަރު ގަވާއިދު

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  ިގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދ

 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 3336211ފޯނު: 
 7242885: މޯބައިލް

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 ވޮލިއުމް: 51 އަދަދު: 147 ތާރީޚު: 1443 ޛުލްޤަޢިދާ 24  – 2022 ޖޫން 24  ހުކުރު

 މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ަގާވއިދު ކޯުޓެގ ސިވިލް 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި          R/2022-105ގަވާއިދު ނަންަބރު:               147 އަދަދު:             51ވޮލިުއމް: 

I 
 

` 
 

 

 ސިވިލް ކޯޓު 
 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 ދު ގަވާއި  އިޖުރާއަތުގެ  މަދަނ   ކޯޓުގެ  ސިވިލް 

 ފިހުރިސްތު 

 1 ................................................................................................................................................. ބައި  ފުރަތަމަ 

 1 ............................................................................................................................. ކަންކަން  އިބްތިދާއ  

 1 ................................................................................................................................. ނަން  ފާއި ތަޢާރު 

 1 ............................................................................................................................ މަގުސަދު  ގަވާއިދުގެ 

 1 ................................................................................................................... ކުރުން ތަންފ ޛު  މާނަކުރުމާއި 

 1 .................................................................................................................... ދިނުން  އިސްކަން  ޤާނޫނަށް 

 2 ........................................................................................................................... ރަދ ފު  މަފްހޫމްތަކުގެ 

 3 ................................................................................................................................................... ބައި  ދެވަނަ 

 3 ................................................................................................................................ އިޚްތިޞާޞް  ކޯޓުތަކުގެ 

 3 ........................................................................................................................ އިޚްތިޞާޞް  މައުޟޫޢ  

 3 ........................................................................................... މައްސަލަ  ހެޅ  ހުށަ  ކޯޓަށް  ގިނަ  ކޯޓަކަށްވުރެ  އެއް 

 3 ............................................................................................ މުއްދަތު  ކަނޑައެޅުމުގެ  ގޮތެއް  އިޚްތިޞާޞާމެދު 

 4 .......................................................................................................... ދަޢުވާ  ހުށަހަޅާ  ފަރާތަކުން  ތިންވަނަ 

 5 ................................................................................................................................................ ބައި  ތިންވަނަ 

 5 ..........................................................................................................ތަމްސ ލުކުރުން  ޚަޞްމުން  އަދި  ޚަޞްމުން 

 5 .......................................................................................................................................... ދައުލަތް 

 5 ................................................................................................................................... ޕާޓްނަރޝިޕް 

 5 ......................................................................................................................................... ކުންފުނި 

 5 .................................................................................................. ކްލަބް  ނުވަތަ  ޖަމާޢަތެއް  ނުވަތަ  ޖަމްޢިއްޔާ 

 6 ................................................................................................................................... ޕާޓ   ސިޔާސ  



 ގެޒެޓް ަސރުކާުރގެ  ދިވެހި          R/2022-105ގަވާއިދު ނަންަބރު:               147 އަދަދު:             51ވޮލިުއމް: 
 

II 
 

 6 ........................................................................................................................................ ކޮމިޝަން 

 6 ............................................................................................................................... ޝަޚްޞު  ޤާނޫނ  

 6 ......................................................................................................... ތައް މަޤާމު  އައްޔަނުކުރެވ   ޤާނޫނަކުން 

 6 .............................................................................................................................. ކައުންސިލް  ލޯކަލް 

 6 ....................................................................................... ލިބިގަތުން  ދަޢުވާ  ،ދަޢުވާކުރުމާއި  ޕާޓްނަރޝިޕަކުން 

 7 .................................................................................................................. ވިޔަފާރި  ފަރުދުންގެ  އަމިއްލަ 

 7 ................................................................................ ފަރާތްތައް  ލިބިގެންވާ  އުތެރިކަން ރައްކަ  ނުވަތަ  ކުޑަކުއްޖެއް 

 7 ............................................................................................... ތަމްސ ލުކުރުން  ޚަޞްމެއް  އެހެން  ،ޚަޞްމަކު 

 8 ........................................................................................................................ އިތުރުކުރުން  ޚަޞްމުން 

 8 .................................................................................. ހުށަހެޅުން  އެދި  ތަދައްޚުލުވުމަށް  ތެރެއަށް  މައްސަލައެއްގެ 

 8 ......................................................................................................................... ވަގުތު  ވ ނެ ތަދައްޚުލުވެ 

 8 ............................................................................... ހާޒިރުނުވުން  ފަރާތް  ތަދައްޚުލުވި  ނުވަތަ  ތަދައްޚުލުކުރެވުނު 

 9 .................................................................................................ޒިންމާވުން  ދަރަންޏަށް  ވަކިން  އަދި  އެކުގައި 

 9 ............................................................................................. ވަކިކުރުން  ޚަޞްމަކު  ހިމެނ   ޤަޟިއްޔާއެއްގައި 

 9 ............................................................................................................... ޙުކުމްކުރުން  އެކ   ޤަޟިއްޔާ  ދެ 

 10 ..................................................................................................................... ޤަޟިއްޔާ  ދެ  ގުޅުންހުރި 

 10 ............................................................................................................. އައްޔަނުކުރުން  ވަކ ލުން  ނ  ޤާނޫ 

 12 ........................................................................... ތަމްސ ލުކުރުން  ޞަކުން ޝަޚް  ޤާނޫނ   ،ޖަމްޢިއްޔާ  ،ކުންފުނި 

 13 .............................................................................................................. ބާރުތައް  ފަރާތުގެ  އައްޔަނުވެވ  

 14 .................................................................................. އެއްބަސްވުން  ލިޔުމަކުން  ވަކި     ފަރާތް  އައްޔަނުވެވ  

 14 ....................................................................................... ތަނާޒުލުވުން  މައްސަލައަކުން  ކުރަމުންދާ  ތަމްސ ލު 

 14 .................................................................... ވަގުތު  އައްޔަނުކުރާނ   ވަކ ލަކު  ޤާނޫނ   ތަމްސ ލުކުރުމަށް  ޚަޞްމަކު 

 15 ........................................................................................................................... ނިޔާވުން  ޚަޞްމަކު 

 15 ............................................................................................................................................ ބައި  ތަރުވަނަ ހަ 

 15 ..................................................................................................................... ބަލައިގަތުން  މާއި ހުށަހެޅު  ދަޢުވާ 

 15 .................................................................................. ފޯމު  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަތައް  ބާވަތުގެ  އޮންނަ  އިޚްތިލާފު 

 16 ......................................................................................... ފޯމު  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ބާވަތުގެ  އިޚްތިލާފެއްނުވާ 

 17 ..................................................................................................... ފަރާތް  ހުށަހެޅ ނެ  މައްސަލަ  އިގެ ތަރިކަ 

 17 ................................................................. ހުށަހެޅުން  ނިމުމުން  ޤަޟިއްޔާ  ތަރިކައިގެ  މައްސަލަ  ބައިކުރުމުގެ  ގޯތި 



 ގެޒެޓް ަސރުކާުރގެ  ދިވެހި          R/2022-105ގަވާއިދު ނަންަބރު:               147 އަދަދު:             51ވޮލިުއމް: 
 

III 
 

 17 ..................................................................................................................... ތަކެތި  ގެނެވ   ހޮވައިގެން 

 17 ......................................................................................................... ހުށަހެޅުން  މައްސަލަ  ނުވަތަ  ދަޢުވާ 

 17 ........................................................................................ ގޮތް  ހުށަހަޅާނެ  ފޯމު  މައްސަލައިގެ  ނުވަތަ  ދަޢުވާ 

 17 ....................................................................... އިޖުރާއަތުތައް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހ   ކޯޓުން  ހުށަހެޅުމުން  ދަޢުވާއެއް 

 18 ......................................................................................................................... ފ   ރަޖިސްޓްރ ޝަން 

 18 ............................................................................................................ ހުށަހެޅުން  ކޯޓަށް  ލިޔެކިޔުންތައް 

 19 ............................................................................................................................................. ބައި  ފަސްވަނަ 

 19 ...................................................................................................... ގޮތް  ޢަމަލުކުރާ  ބަލައިގަތުމަށްފަހު  މައްސަލަ 

 19 ............................................................................................................... ކުރުން  ރ  ރަޖިސްޓަ  މައްސަލަ 

 20 ....................................................................................................... އައްޔަނުކުރުން  ޤާޟ   ބަލާ  މައްސަލަ 

 20 ........................................................................... ރައްދުކުރުން  ށް ފަރާތަ  ދަޢުވާލިބ   ލިޔެކިޔުންތައް  މައްސަލައިގެ 

 21 ................................................................................................................................................. ބައި  ހަވަނަ 

 21 ........................................................................ މަރުޙަލާ  ބަދަލުކުރުމުގެ  ލިޔުންތައް  މައްސަލަތަކުގެ  އޮންނަ  އިޚްތިލާފު 

 22 .......................................................................................................... ބަލައިގަތުން  ލިޔެކިޔުންތައް  ކޯޓުން 

 22 ..................................................................................................... ރައްދުކުރުން  ޚަޞްމުންނަށް  ޔުންތައް ލި 

 22 ............................................................................................................... އެއްބަސްވުން  ދަޢުވާއަށް  މުޅި 

 23 .................................................................................... އެދުން  ށްދިނުމަށް ޙުކުމްކޮ  ނެތި  ހިންގުމެއް  ޝަރ ޢަތް 

 24 ...................................................................................................... ބެލެހެއްޓުން  ރިކޯޑު  ދަރަނ ގެ  ސާބިތު 

 24 ...........................މައްސަލަތައް  އެދިފައިނުވާ  ކޯޓުގައި  ޙުކުމްކުރުމަށް  ،އެއްބަސްވިނަމަވެސް  ދަޢުވާއަށް  ފަރާތުން  ދަޢުވާލިބ  

 24 ............................................................................................................. އެއްބަސްވުން  ބަޔަކަށް  ދަޢުވާގެ 

 25 .......................................................................................................... އެދުން  ނިންމައިދިނުމަށް  މައްސަލަ 

 25 ................................................................................................................................ ދިފާޢު  ދަޢުވާގެ 

 26 .................................................................................................................... ދިނުން  ރައްދު  ދިފާޢުއަށް 

 26 .......................................................................................................... ދިނުން  ޖަވާބު   ރައްދުގެ  ދިފާޢުގެ 

 26 .................................................................................................................................. ދަޢުވާ  ރައްދު 

 26 ........................................................................................................ ހުށަހެޅުން  ދަޢުވާއެއް  ރައްދު  ފަހުން 

 27 .......................................................................................................... ފޯމު  އެދ   ރަން އިތުރުކު  ޚަޞްމަކު 

 27 .................................................................................................................................. ދަޢުވާ  އިތުރު 

 27 ........................................................................................................ ހުށަހެޅުން  ދަޢުވާއެއް  އިތުރު  ފަހުން 



 ގެޒެޓް ަސރުކާުރގެ  ދިވެހި          R/2022-105ގަވާއިދު ނަންަބރު:               147 އަދަދު:             51ވޮލިުއމް: 
 

IV 
 

 27 ............................................................ ހުށަހެޅުން  ދަޢުވާއެއް  އިތުރު  ނުވަތަ  ދަޢުވާއެއް  ރައްދު  ރު ހުށަހަޅާއި  ދިފާޢު 

 28 .............................................................................. ހުށަހެޅުން  އެދި  އިތުރުކުރަން  މުއްދަތު  ހުށަހެޅުމުގެ  ލިޔުން 

 28 ............................................................................................................................................... ބައި  ހަތްވަނަ 

 28 ....................................................................................................................... ޙުކުމް  ކުރާ  ހާޒިރުގައި  ޣައިރު 

 28 .............................................................................................................. ޙުކުމްކުރުން  ހާޒިރުގައި  ޣައިރު 

 28 ....................................................................................... އިތުރުކުރުން  މުއްދަތު  ދ ފައިވާ  ހުށަހެޅުމަށް  ދިފާޢު 

 29 ......................................................................................... ހުށަހެޅުން  ކޮށްދިނުމަށް  ޙުކުމް  ހާޒިރުގައި  ޣައިރު 

 29 .......................................................................................................................... ރައްދުނުވުން  އަމުރު 

 30 ............................................................................. ދަލުކުރުން ބަ  ކުރުމާއި  ބާޠިލު  ޙުކުމް  ކުރާ  ހާޒިރުގައި  ޣައިރު 

 30 ...............................................................................................................................................ބައި  ށްވަނަ އަ 

 30 ........................................................................................ނިންމުން  މައްސަލަ  ނުބާއްވައި  އަޑުއެހުމެއް  ޝަރ ޢަތުގެ 

 30 ................................................................................................. މުން ނިން  މައްސަލަ  ނުހިންގައި  ޝަރ ޢަތް 

 30 .............................................................................. އެދުން  ދިނުމަށް  ނިންމައި  މައްސަލަ  ނުހިންގައި  ޝަރ ޢަތް 

 30 .............................................................................................................................................. ބައި  ނުވަވަނަ 

 30 ......................................................................... ދިނުން  ރައްދު  ދަޢުވާއަށް  ލަތަކުގައި މައްސަ  ބާވަތުގެ  އިޚްތިލާފެއްނުވާ 

 30 ...................................................................................................... ރައްދުކުރުން  ލިޔެކިޔުން  މައްސަލައިގެ 

 31 ......................................................... ހުށަހެޅުން  ލިޔުން  އަންގާ  ހަވާލުވިކަން  ފޯމާ  ދަޢުވާ  ބާވަތުގެ  އިޚްތިލާފެއްނުވާ 

 32 ...............................................................................................................................................ބައި  ދިހަވަނަ 

 32 .............................................................................. މަރުޙަލާ  ޝަރ ޢަތުގެ  މައްސަލަތަކުގެ  ބާވަތުގެ  އޮންނަ  އިޚްތިލާފު 

 32 ............................................................................................ މައްސަލަތައް  ފޮނުވާ  މަރުޙަލާއަށް  ޝަރ ޢަތުގެ 

 32 .................................................................................... ބައިތައް  ބެހިގެންވާ  މައްސަލަތައް  ފޮނުވ   ޝަރ ޢަތަށް 

 33 ............................................................................................................................................ ބައި  އެގާރަވަނަ 

 33 ........................................................................................ އަޑުއެހުން  އިބްތިދާއ   މައްސަލަތަކުގެ  އޮންނަ  އިޚްތިލާފު 

 33 ......................................................................................................................... އަޑުއެހުން  އިބްތިދާއ  

 33 ............................................................................................. ކަންކަން  ކުރަންޖެހ   އަޑުއެހުމުގައި  އިބްތިދާއ  

 33 ................................................................................. ހުށަހެޅުން  އެދި  ޙައްލުކުރަން  މައްސަލަ  ބ ރުގައި  ކޯޓުން 

 34 .............................................................. އެންގުން  ނޫންކަން  ނުވަތަ  ޙައްލުކުރެވުނުކަން  މައްސަލަ  ބ ރުގައި  ކޯޓުން 

 34 .............................................................................. ހުށަހެޅުން  އެދި  ޙައްލުކުރަން  މައްސަލަ   މަރުޙަލާގައި  ކޯޓު 

 35 .................................................................................. އިޖުރާއަތު  ޙައްލުކުރުމުގެ  މައްސަލަ   މަރުޙަލާގައި  ކޯޓު 



 ގެޒެޓް ަސރުކާުރގެ  ދިވެހި          R/2022-105ގަވާއިދު ނަންަބރު:               147 އަދަދު:             51ވޮލިުއމް: 
 

V 
 

 35 .................................................................................... މަރުޙަލާ  އްލުކުރުމުގެ ޙަ  މައްސަލަ   މަރުޙަލާގައި  ކޯޓު 

 36 ........................................................................................................................... ކަނޑައެޅުން  ޓްރެކް 

 36 ............................................................................................... ންތައް ބައްދަލުވު  ބ އްވ   ބ ރުން  ޝަރ ޢަތުގެ 

 37 .............................................................................................................................................. ބައި  ބާރަވަނަ 

 37 ................................................................................. އަޑުއެހުންތައް  ޝަރ ޢަތުގެ  މައްސަލަތަކުގެ  އޮންނަ  އިޚްތިލާފު 

 37 ........................................................................................................................ ބަސް  ޝަރ ޢަތްކުރެވ  

 38 .............................................................................................................................................. ބައި  ތ ރަވަނަ 

 38 .............................................................................. ޝަރ ޢަތް  އަޑުއެހުމާއި  މައްސަލަތަކުގެ  ބާވަތުގެ  އްނުވާ އިޚްތިލާފެ 

 38 ......................................................................... އަޑުއެހުން  ދިނުމުގެ  އިރުޝާދު  މައްސަލަތަކުގެ  އިޚްތިލާފެއްނުވާ 

 39 .............................................................................................. ގޮތް  ގެންދާނެ  ކުރިޔަށް  މައްސަލަ  ތަރިކައިގެ 

 41 .................................................................................................... ސެޓުފިކެޓު  ސާބިތުކުރިގޮތުގެ  ވާރިސުން 

 41 ............................................................................................................ ހަދިޔާކުރުން  އި ލިބ ބަ  ތަރިކައިން 

 41 .................................................................................................................... ބާރު  ނެރުމުގެ  އަމުރުތައް 

 42 ......................................................................................................... ބަޔާންކުރުން  ލިބުނުގޮތް  ތަރިކައިން 

 42 .............................................................................................. މައްސަލަތައް  ބައިކުރުމުގެ  ތަން  ނުވަތަ  ގޯތި 

 42 ............................................................ ގޮތް  ޢަމަލުކުރާނެ  ކޯޓުން  މައްސަލަތަކުގައި  ބައިކުރުމުގެ  ތަން  ނުވަތަ  ގޯތި 

 42 .................................................................................................................................... ހޯދުން  ޗާޓު 

 42 .................................................................................................................................. ހެކި  ޝަފަހ  

 42 ..................................................... ހަމަވުން  މުއްދަތު  ދ ފައިވާ  ހުށަހެޅުމަށް  ލިޔުން  އަންގާ  ހަވާލުވިކަން  ފޯމާ  ދަޢުވާ 

 42 ................................................................... ހުށަހެޅުން  ބަސް  ފަރާތްތަކުގެ  ލިބިފައިވާ  ޙައްޤު  ތިރާޟުކުރުމުގެ އިޢު 

 43 .......................................................................................................... ނުކުރުން  ޙުކުމް  ހާޒިރުގައި  ޣައިރު 

 43 .......................................................................... އިޢުލާނުކުރުން  ބެލުމަށް  ހުރިތޯ  ފަރާތެއް  ދަޢުވާކުރާ  މުދަލާމެދު 

 44 .................................................................................................................... ބެލުން  އޮތްތޯ  ދަރަންޏެއް 

 44 .................................................................................................. ހޯދުން  ލިޔުމެއް  ނެތްކަމުގެ  އިޢުތިރާޟެއް 

 44 ............................................................................................................................................. ބައި  ދަވަނަ ސާ 

 44 ............................................................................................................................................. އަމުރު  ކޯޓު 

 44 .................................................................................................................................... އަމުރު  ކޯޓު 

 45 ............................................................................................................................................ ބައި  ފަނަރަވަނަ 

 45 ....................................................................................................... އަމުރު  ރައްކައުތެރިކަމުގެ  ފަރުވާއާއި  ވަގުތ  



 ގެޒެޓް ަސރުކާުރގެ  ދިވެހި          R/2022-105ގަވާއިދު ނަންަބރު:               147 އަދަދު:             51ވޮލިުއމް: 
 

VI 
 

 45 .......................................................................... ހުށަހެޅުން  އެދި  އަމުރަށް  ރައްކައުތެރިކަމުގެ  ފަރުވާއާއި  ވަގުތ  

 46 ........................................................................................................... އަމުރު  ފާސްކުރުމުގެ  ބަލައި  މުދާ 

 46 ............................................................................................................އަމުރު  ވަގުތ   ދެއްކުމުގެ  ފައިސާ 

 46 .................................................................................... އަމުރު  ހޯދުމުގެ  ސެކިއުރިޓ   ޚަރަދުތަކަށް  ޝަރ ޢަތުގެ 

 46 ............................................................................................. ނެރުން  އަމުރު  ހާޒިރުގައި  ޣައިރު  ޚަޞްމެއްގެ 

 48 ............................................................................................................................................. ބައި  ސޯޅަވަނަ 

 48 ............................................................................................................................ ގެނައުން  އަނބުރާ  ދަޢުވާ 

 48 ..................................................................................................... ހުށަހެޅުން  އުމަށް ގެނަ  އަނބުރާ  ޢުވާ ދަ 

 50 .............................................................. ހޯދުން  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ  ދަޢުވާ  އެ  އަލުން  ގެނައުމަށްފަހު  އަނބުރާ  ދަޢުވާ 

 50 ........................................................................................ އެދުން  ނަގައިދިނުމަށް  ޚަރަދު  ފަރާތުން  ދަޢުވާލިބ  

 51 ........................................................................................................................................... ބައި  ސަތާރަވަނަ 

 51 ............................................................................................................................................ ޙުކުމްކުރުން 

 51 ................................................................................................................................... ޙުކުމްކުރުން 

 52 ......................................................................... އިޞްލާޙުކުރުން  ކުށް  މަޢުލޫމާތުގެ  ނުވަތަ  ލިޔުމުގެ  ޙުކުމުގައިވާ 

 53 ................................................................................................... ފެށުން  ހިނގަން  ބާރު  ތަންފ ޛ   ޙުކުމުގެ 

 53 .......................................................................................................... ރައްދުކުރުން  އަމުރު  ނުވަތަ  ޙުކުމް 

 54 ................................................................................................... ދޫކުރުން  ރިޕޯޓު  ގެ ނިމުނުގޮތު  ޝަރ ޢަތް 

 54 ............................................................................................................................................ ބައި  އަށާރަވަނަ 

 54 ............................................................................................................ ހާލަތްތައް  ރެވ  މުރާޖަޢާކު  ޙުކުމް  ނިހާއ  

 54 ..................................................................................................... މުރާޖަޢާކުރުން  އަލުން  އް ޙުކުމެ  ނިހާއ  

 55 ............................................................................................................................................ ބައި  ނަވާރަވަނަ 

 55 ................................................................................................................... ނަގައިދިނުން  ޚަރަދު  ޝަރ ޢަތުގެ 

 55 ........................................................................................................... ދިނުން ނަގައި  ޚަރަދު  ޝަރ ޢަތުގެ 

 55 ...............................................................................................................................................ބައި  ވިހިވަނަ 

 55 .......................................................................................................................................... ހެކިހާމަކުރުން 

 55 .............................................................. ހާމަކުރުން  ހެކި  އްސަލަތަކުގައި މަ  ކުދި  ،މައްސަލަތަކާއި  އިޚްތިލާފެއްނުވާ 

 55 ...................................................................................................... ހާލަތް  އިސްތިސްނާ  ހާމަކުރުމުގެ  ހެކި 

 56 ................................................................................................................. އިޖުރާއަތު  ހާމަކުރުމުގެ  ހެކި 

 56 ................................................................................ ރައްދުކުރުން  ކޯޓުން  ލިސްޓު  ލިޔުންތަކުގެ  ޚަޞްމުންނަށް 



 ގެޒެޓް ަސރުކާުރގެ  ދިވެހި          R/2022-105ގަވާއިދު ނަންަބރު:               147 އަދަދު:             51ވޮލިުއމް: 
 

VII 
 

 56 ........................................................................................... އިޖުރާއަތު  އުސޫލުގެ  ޚާއްޞަ  ހާމަކުރުމުގެ  ހެކި 

 57 ................................................................... އަމުރު  ކުރާ  ހާމަކުރުމަށް  ހެކި  މައްޗަށް  ފަރާތެއްގެ  ނުވާ  ޚަޞްމަކަށް 

 57 .......................................................... ހުށަހެޅުން  އެދި  އަމުރަކަށް  ހާމަކުރުމުގެ  ހެކި  ކުރިން  ހުށަހެޅުމުގެ  ދަޢުވާއެއް 

 57 ..................................... އިޖުރާއަތު  ޚާއްޞަ  ހާމަކުރުމާބެހ   ހެކި  މައްސަލަތަކުގައި  ބަލާ  ޓްރެކުން  މައްސަލަތަކުގެ  ބޮޑެތި 

 57 ..................................................................... އެދުން  އަމުރަކަށް  ހުއްޓުވުމުގެ  ބެލުން  ނުވަތަ  ހާމަކުރުން  ލިޔުމެއް 

 58 ......................................................................................................................................... ބައި  އެކާވ ސްވަނަ 

 58 ...................................................................................................................... އުސޫލުތައް  އާންމު  ގުޅ   ހެއްކާ 

 58 .................................................................................................................. އުސޫލު  އާންމު  ހެކިބަހާބެހ  

 58 .......................................................................................................... ގޮތް  އޮންނަންވ   ބަޔާން  ހެކިބަހުގެ 

 59 ....................................................................................................... ހެކިބަސް  ދ   މެދުވެރިކޮށް  އެފިޑަވިޓް 

 59 ................................................................................................... ފުރިހަމަވުން  ޝަރުޠު  މ ހާގެ  ހެކިބަސްދ  

 59 .................................................................................................... ހުވައިކުރުން  ކުރިން  ދިނުމުގެ  ހެކިބަސް 

 60 ........................................................................................................................................... ބައި  ބާވ ސްވަނަ 

 60 .................................................................................................................... އުސޫލުތައް  ޚާއްޞަ  ގުޅ   ހެއްކާ 

 60 ................................................................................................... ހެކި  ދ   ،ބުނެ  އިވުނުކަމަށް  ކަމެއް  ވަކި 

 60 ........................................................................................... ހެކި  ހޯދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ޤައުމުތަކުގެ  އެހެން 

 60 ................................................................ ހެކި  ކަމުގެ  ހުއްދަދ ފައިވާ  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ގޮތުގައި  އެއްގެ ޓްރަސްޓ  

 60 ....................................................... ލިޔެކިޔުން  ލައިގަނެވ ނެ ބަ  ގޮތުގައި  ހެކ ގެ  ނުލައި  ހުށަހެޅުމަކާ  ހެއްކެއް  އިތުރު 

 61 ........................................................................................................................................... ބައި  ތ ވ ސްވަނަ 

 61 ................................................................................................................................................. ޚަބ ރުން 

 61 ...................................................................................... ގޮތް  ޢަމަލުކުރާނެ  ނެގުމުގައި  ބަސް  ހެކި  ޚަބ ރުންގެ 

 61 .......................................................................................................... ސަނަދު  ޢިލްމ   /ޝަރުޠު  ރުގެ ޚަބ  

 62 ............................................. ނެގުން  ހެކިބަސް  ޚަބ ރުން  މައްސަލަތަކުގައި  އަވަސްނިޔާގެ  ނުވަތަ  މައްސަލަތަކުގެ  ކުދި 

 62 .................................................................................................. ބައިތައް  ހިމަނަންޖެހ   ރިޕޯޓުގައި  ޚަބ ރުގެ 

 62 ....................................................................................................................................... ބައި  ސައުވ ސްވަނަ 

 62 ................................................................................................................................. ތަންފ ޛުކުރުން  ޙުކުމް 

 62 ............................................................................................................................ ޑިވިޜަން  ފ ޛ  ތަން 

 63 ..................................................................................................................އެދުން  ތަންފ ޛުކޮށްދިނުމަށް 

 63 ..................................................................... އަމުރުތައް  ޙުކުމްތަކާއި  ތަންފ ޛުކުރަންޖެހ   ހުށަހެޅުމެއްނެތި  ފޯމެއް 



 ގެޒެޓް ަސރުކާުރގެ  ދިވެހި          R/2022-105ގަވާއިދު ނަންަބރު:               147 އަދަދު:             51ވޮލިުއމް: 
 

VIII 
 

 63 ...................................................................................................... އެންގުން  ހުށަހެޅިކަން  ކުރަން ތަންފ ޛު 

 64 .................................................................................. ރައްދުކުރުން  އަމުރު  ނުވަތަ  ނޯޓިސް   ކުރުމުގެ ތަންފ ޛު 

 65 ...........................................................................މ ހުން  ބަލާނެ  ކަމުގައި  މަސްއޫލުވެރިން  ޝަޚްޞެއްގެ  ޤާނޫނ  

 65 .................................................................................................... ގޮތް  ބެހިގެންވާ  މައްސަލަތައް  ތަންފ ޛ  

 66 ................................................................................... ރުން ތަންފ ޛުކު  ނިންމުން  ނުވަތަ  އަމުރު  ނުވަތަ  ޙުކުމް 

 66 ........................................................................................... އުސޫލު  އާންމު  ޢަމަލުކުރާނެ  ތަންފ ޛުކުރުމުގައި 

 66 ....................................................................ނުދިނުން  ކޯޓުން  ފުރުޞަތެއް  ބ ނުންނުވާ  ދ ން  ފަރާތުން  ދަޢުވާކުރާ 

 66 .................................................................................................................. ފަސްކުރުން  ކުރުން ތަންފ ޛު 

 67 .............................................................................................. މައްސަލަ  ތަންފ ޛު  ފައިސާގެ  ހިމެނ   ރަހުނު 

 68 ................................................................................................................... ޒިންމާކުރުވުން  ދަރަންޏަށް 

 68 ....................................................................................................... ދިނުން  ހުއްދަ  ވިއްކައިލުމުގެ  ރަހުނު 

 70 ............................................................................... ނުކުރުން  ޙުކުމެއް  ޤަޟިއްޔާގައި  ވަންދެން ތަންފ ޛު  ރަހުނު 

 70 .............................................................................. އިތުރުކުރުން  މުއްދަތު  ދެވުނު  ހުއްދަ  ވިއްކައިލުމުގެ  ރަހުނު 

 71 ...................................................................................................އަދާވުން  ދަރަނި  ވިއްކައިލައިގެން  ރަހުނު 

 71 ................................................................................................ އަދާނުވުން  ދަރަނި  ވިއްކައިލައިގެން  ރަހުނު 

 71 ........................................... ބެލުން  ހާލަތު  މާލ   ދަރަނިވެރިޔާގެ  މައްސަލަތަކުގައި  ތަންފ ޛ   ފައިސާގެ  ނުހިމެނ   ރަހުނު 

 71 .................................................................... އުސޫލު ޢަމަލުކުރާނެ  މައްސަލަތަކުގައި ތަންފ ޛ   ފައިސާގެ ނުހިމެނ  ރަހުނު

 72 .................................................................................................................. ވިއްކުން  މުދާ  ޝަރ ޢަތުން 

 72 ...................................................................................................................... ނޯޓިސް  ވިއްކުމުގެ  މުދާ 

 73 ........................................................................................................ ހިފެހެއްޓުން  ފައިސާ  ދަރަނިވެރިންގެ 

 74 ........................................................................................ ދޫކުރުން  ނިވެރިންނަށް އަރަ  ފައިސާ  ގެނެވ   ކޯޓަށް 

 74 ............................................................................................... ކުރުން ތަންފ ޛު  ޙުކުމްތައް  އުމުތަކުގެ ޤަ  ބ ރު 

 74 ......................................................................... ފައިސާ  ޙުކުމުގެ  ފައިސާއާއި  ޖޫރިމަނާގެ  މައްސަލަތަކުގެ  ކުށުގެ 

 74 ..................................................................................................................................... ބައި  ފަންސަވ ސްވަނަ 

 74 .................................................................................................... ހުށަހެޅުން  ކޯޓަށް  ތައްޔާރުކުރުމާއި  ޔުން ލިޔެކި 

 74 ................................................................................................................... ލިޔުންތައް  ށަހަޅާ ހު  ކޯޓަށް 

 75 ....................................................................................................................................... ބައި  ސައްބ ސްވަނަ 

 75 .................................................................................................................... ޗުއްޓ   ވަކ ލުންގެ  ޚަޞްމުންނާއި 

 75 .............................................. ހޯދުން  ހުއްދަ  ކޯޓުގެ   ކުރިން  ފުރުމުގެ  ބ ރަށް  ރަށުން  ވަކ ލު  ޤާނޫނ   ނުވަތަ  ޚަޞްމު 



 ގެޒެޓް ަސރުކާުރގެ  ދިވެހި          R/2022-105ގަވާއިދު ނަންަބރު:               147 އަދަދު:             51ވޮލިުއމް: 
 

IX 
 

 76 ......................................................................................................................................... ބައި  ހަތާވ ސްވަނަ 

 76 .................................................................................. ލިޔެކިޔުން  އަދި  ފައިލު  މައްސަލައިގެ  ،ޤާޟ   ބަލާ  މައްސަލަ 

 76 ...................................................................................................................... ޤާޟ   ބަލާނެ  މައްސަލަ 

 76 ............................................. އަރުޝ ފުކުރުން  ބެލެހެއްޓުމާއި  ރިކޯޑިންގ ވ ޑިއޯ  އޯ އޯޑި  އަޑުއެހުންތަކުގެ  މައްސަލައިގެ 

 77 ......................................................................................................................................... ބައި  އަށާވ ސްވަނަ 

 77 ................................................................................................................................... ކަންކަން  އެހެނިހެން 

 77 .................................................................................................... ކުރުން  ޝާއިޢު  ލިޔުންތައް  ޝަރ ޢަތުގެ 

 77 ...................................................................................................................... އެޕެންޑިކްސް  އި ޖަދުވަލާ 

 77 ................................................................................................................ ޢަމަލުކުރަންފެށުން  ގަވާއިދަށް 

 77 .................................................................................................................. ން މުރާޖަޢާކުރު  ގަވާއިދު  މި 



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި          R/2022-105 ގަވާއިދު ނަންަބރު:              147 އަދަދު:             51ވޮލިުއމް:  
 

1 
 

` 
 

 

 
 ދު ގަވާއި މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ސިވިލް ކޯޓުގެ 

 

 

 ފުރަތަމަ ބައި 

 އިބްތިދާއ  ކަންކަން 

       ެގ  (މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2021/32ނޫނު ނަންބަރު ޤާ ،މިއ  )ހ( . 1 ފާއި ނަން ތަޢާރު
     ،ވާއެކުަލވައިލައިފައިދަށުން ބާރު ިލބިގެން  ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 425
  ދެކެވެ.ގަވާއިކޯޓުގެ  ސިވިލް

ލުތައް އުސޫދަކ ، މަދަނ  މައްސަލަތަކުގައި ޝަރ ޢަތްކުރުމާ ގުޅ  ގަވާއިމި  )ށ(  
      ،ކިޔާނ  ދަށްގަވާއި  މި ދެވެ. ގަވާއިސިވިލް ކޯޓުގެ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 މި ގޮތަށެވެ. ދު"ގަވާއި"ސިވިލް ކޯޓުގެ މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ 

      )މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ  2021/32ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ދަކ ގުސަމަދުގެ ގަވާއިމި  . 2 ދު ުގސަމަ ދުގެ ގަާވއި 
ލުތައް އުސޫސިވިލް ކޯޓުްނ ަޢމަލުކުރާނެ   ގުޅ ގޮތުންެގ ދަށުން ޝަރ ޢަތްކުުރމާ ޤާނޫނު(

 ބަޔާންކުރުމެވެ.

މާނަކުުރމާއި 
 ކުުރން ތަންފ ޛު

          2021/32ާޤނޫނު ނަންބަރު  ،ކުރަންވާނ  ތަްނފ ޛުދު މާނަކޮށް ގަވާއިމި  . 3
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  5 އާއިވަނަ މާއްދާ 4 ގެ ( ޤާނޫނު މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ )
 ކުރެވ ނެ ގޮތަށެވެ. ލުހާސިއް ދުތަގުސަމަ

ނޫނަށް އިސްކަން ޤާ
 ދިނުން 

މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ) 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކަމަކާ ކޮށްފައިވާދުގައި ބަޔާންގަވާއިމި  . 4
 ތަްނފ ޛު މާނަކޮށް  ކަމެއް  ކަމެއް ފުށުއަރާނަމަ، އެގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއއްވެސް( ޤާނޫނު

 ގައިވާ ގޮތަށް އިސްކަންދ ގެންނެވެ.ޤާނޫނުރާއަތުގެ މަދަނ  އިޖު ،ކުރަންޖެހ ނ 
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        ޒެއް ނުވަަތ ފުގޮތަކަށް ދ ހަާވ ގޮަތށް އެ ލަ ދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެންގަވާއިމި  . 5 މްތަުކގެ ަރދ ފު ހޫމަފް
ތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލަފުޒުތަކާއި  ،ނުވާނަމަ އެ އިބާރާތެއް ބ ނުންކޮށްފައި 

 ފައިވަނ ، ތިރ ަގއިވާ އަކުރުތަކުގައި ދ ފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. އިބާރާތްތަކަށް ދ 

)މަދަނ   2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު   ،ވަނ އެ  ދު" ކަމަށް ބުނެފައިގަވާއި"މި  )ހ(  
 ންނަ ދަށް ގެގަާވއިދަށާއި، މި ގަވާއިމި  ހަަދއިފައިވާދަށުން އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( 

 ތަކަށެވެ.ޙުލާޞްއި

 ސިވިލް ކޯޓަށެވެ. ،ވަނ އެ ބުނެފައި"ކޯޓު" ކަމަށް  )ށ(  

ޞްމުންގެ ފަރާތުްނ ުހށަހަޅާ ދަޢުވާ ޚަ ،ވަނ އެ  ންތައް" ކަމަށް ބުެނފައިލިޔު" (ނ)  
ދ  ޖަވާބަށް ރައްދުދ   ފޯމާއި، ދިފާޢު ފޯމާއި، ދިފާޢުގެ ޖަވާބު ފޯމާއި، ދިފާޢަށް

އި، ޢާދިފާ ފޯމާއި، ރައްދު ދަޢުވާގެ ދިފާޢުގައި ހުށަހަޅާ ފޯމާއި، ރައްދު ދަޢުވާ
އި، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ދަޢުވާއާ ބެހ  ޢާއިތުރު ދަޢުވާއާއި، އިތުރު ދަޢުވާގެ ދިފާ

 ބެހ  ގޮތުން ލިޔުމުން ބަދަލުކުރެވ  އެންމެހައި ބަޔާންތަކަށެވެ.ޢާ ގޮތުން ނުވަތަ ދިފާ

 ،ވަނ އެ ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ" ކަމަށް ބުނެފައިލިޔުން "މައްސަލައިގެ  (ރ)  
ލައިގެ އިބްތިދާއ  އަޑުއެހުމުގެ މަރުޙަލާ ފެށުމުގެ ކުރިން، މައްސަލައިގައި މައްސަ

ޚަޞްމުންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ދަޢުވާ ފޯމާއި، ދިފާޢު ފޯމާއި، ދިފާޢުގެ ޖަވާުބ 
ޯފމާއި، ރައްދު  ދ  ޖަާވބަށް ަރއްދުދ  ފޯމާއި، ރައްދު ދަޢުވާ ފޯމާއި، ދިފާޢަށް

އި، އިތުރު ދަޢުވާއާިއ، ިއތުރު ދަޢުވާގެ ޢާދަޢުވާގެ ދިފާޢުގައި ުހށަހަޅާ ިދފާ
ޮގތުން ލިޔުމުްނ ބަދަލުކުރެވ  ރާތުެގ ދެމެދުގަިއ ދަޢުވާއާ ބެހ އި، ދެފަޢާދިފާ

 ންތައް ޚަޞްމުންގެ މެދުގައި ބަދަލުކުރެވ  މަރުޙަލާއަށެވެ.ލިޔުއެންމެހައި 

އެ ތަނެއްގެ  ،ވަނ އެ މެއްގައި ހުރި މ ހެއް" ކަމަށް ބުނެފައިޤާ"ހިންގުމުގެ އިސް މަ (ބ)  
ތައް ފުރާ ަމޤާމުފެށިގެން މަތ ގެ އިދާރ   ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިން

ކުރާ ގުނަވަނުެގ ތަންފ ޛުތަނެއްގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅައި  އެ ،މ ހުންނާއި
 ޑިރެކްޓަރުންނާއި މެންބަރުންގެ ެތރ ގައި ހިމެނ  މ ހުންނަށެވެ. 

ކޯޓުގެ  ،ވަނ އެ   ލިޔުން" ކަމަށް ބުނެފައިކުރާ އައްޔަނު"ޤާނޫނ  ވަކ ލަކު  (ޅ)  
ޙަޞްމެއްގެ ފަރާތުން ޤާނޫނ   މަރުޙަލާތަކުގައި ޚަޞްމަކު ތަމްސ ލުކުރުމަށް އެ

ދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ގަވާއިކުރުމަށް މި އައްޔަނުވަކ ލަކު 
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ނޫންވެސް ރާރާއި، އެ ޤަ ،ރނ އާއިގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަ
 ލިޔުމަށެވެ.

ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ރކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާ ،" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ރ"ރަޖިސްޓްރާ (ކ)  
ގެ ރތެއްގައި ަރޖިސްޓްރާހާލަ ނެތް  ރހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާްތތަކާއި، ަރޖިސްޓްރާ

 .މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ވެސް  ހިމެނ  ގޮތަށެވެ

ޓުގައި ސިވިލް ކޯޓުގެ ވެބްސައި ،ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނ  "ޝާއިޢު ކުރުން" )އ(  
 ވެ.ށެޝާއިޢު ކުރުމަ

 ދެވަނަ ބައި 

 ކޯޓުތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް 

ޤާނޫުނ   ،ދުގެ ބ ނުމަށް ސިވިލް ޯކޓުގެ މައުޟޫޢ  އިޚްތިޞާޞް ކަުމގައި ބަލާނ ގަވާއި މި . 6 އިްޚތިޞާޞް  މައުޟޫޢ 
ވަނަ މާއްދާގަިއ  46ގެ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު ) 2021/32ނަންބަރު 

 ވެ.ޞެއިޚްތިޞާ ބަޔާންކޮްށފައިވާމައުޟޫޢ ގޮތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ލިބިދ ކަމަށް 

ޤާނޫުނ   ،ދުގެ ބ ނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ސަރަޙައްދ  އިޚްތިޞާޞް ކަމުގައި ބަލާނ ގަވާއި މި . 7 ސަަރޙަްއދ  ިއޚްތިޞާޞް 
ވަނަ މާއްދާގަިއ  47ގެ ( އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު  މަދަނ  ) 2021/32ނަންބަރު 

 ށެވެ.ޞައިޚްތިޞާ ކޮްށފައިވާސަރަޙައްދ ގޮތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ލިބިދ ކަމަށް ބަޔާން

އެއް ކޯޓަކަށްުވރެ ގިނަ 
 ކޯޓަށް ހުށަހެޅ  މަްއސަލަ 

      ވަނަ މާއްދާގެ 49ެގ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2021/32ޤާނޫނު ނަްނބަރު  . 8
       ޓަކައި، ދަޢުވާ ިބނާކުރާ އަސާސްގެ މައްޗަށް،  ކުރުމަށްލުހާސިދު ގުސަމަ )ހ( ގެ

 ހުށަހަޅައިފައި އެއް ޚަޞްމުންތަކެއް ހިމެނ  މަްއސަލައެއް ދިވެހިރާއްޖ ގެ އެހެން ކޯޓަކަށް 
 ކޮށްދ ން ވާނެއެވެ.  ކަށަވަރުޚަޞްމުން ނުވާކަން 

ެމދު ގޮެތއް ޞާއިޚްިތޞާ
 ކަނޑަެއޅުުމގެ ުމއްދަތު 

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކ ، ސިވިލް ކޯޓަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންާވ  . 9
  މަދަނ  އިޖުރާއަތުެގ ) 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ުބނެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް

ސިވިލް ކޯޓުގެ  ގޮތުގެ ަމތ ންވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  110ގެ ( ޤާނޫނު
ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުން   ކޮށްޟުތިރާޢުމެދު އިޞާއިޚްތިޞާ
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ނުވަތަ ނޫންކަްނ  އިޢުތިރާޟެއްކަން ކ  ކޯޓަށް ަބލައިގަނެވ ނެ ޟަތިރާޢުއެ އި
 ންނެވެ. ތ  ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނ  އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަ

ކަން ނުވަތަ ވާ އިޢުތިރާޟަކ  ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވ ނެ އިޢުތިރާެޟއްހުށަހަޅައިފައި (ހ)  
          ޖަވާބުދިނުމަށް އެ އިޢުތިރާޟަށް  ގައިނޫންކަމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑަެއޅުމު

 ދ ންވާނެއެވެ. ގެ މުއްދަތު)ދިހައެއް( ދުވަހު 10ފަރާތަށް އިޢުތިރާޟު ރައްދުވާ  އެ
 ހުށަހެޅިފައިވާ ،)ދ އް( ދުވަހުގެ ތެރ ގައި 2 ހަޅާތާއެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ކޯޓަށް ހުށަ

 އަންގަންވާނެއެވެ. އެކަން އެ ހުށަހެޅުމެއް ރައްދުވާ ފަރާތަށް  ،އެކުކާލިޔުންތަ

 ށް ރާތަރަްއދުވާ ފައިޢުތިރާޟު  ،ަޖވާބުދިނުމަށް އިޢުތިރާޟަށް ވާ ހުށަހަޅައިފައި (ށ)  
   ( ުދވަހުގެ ތެރ ގައި ތިރ ސް) 30މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރ ޚުން ފެށިގެްނ ދ ފައިވާ 

 ނިންމަންވާނެއެވެ. ގޮތެއް  ކޯޓުން އިޢުތިރާޟާމެދުއެ 

އެކަން  ،އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެްނނުވާ ަމއްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާނަމަ )ނ(   
    މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ) 2021/32ޤާޫނނު ނަންބަރު   ،ކަނޑައަޅަންވާނ 

 ނިންމާ ިނންުމމަކުންނެވެ.  ކޯޓުންވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް  110ގެ ( ޤާނޫނު

ހުށަހެޅިފައިވާ  ،ނަމަވެސްއޮތް އި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ )ރ(  
ށް އަމުރަކަތ  ވަގު އި،ގުޅ  އިޢުތިރާޟަކާ ޞާމައްސަލައެއްގައި ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާ

ގުޅ   ޞާއިޚްތިޞާ ،އަޅާނ ތުގައި ފުރަތަމަ ގޮތެއް ކަނޑަހާލަވާ ހުށަހަޅައިފައިއެދި 
އް ިނންމުމުގެ ިއޚްތިޔާރު ކޯޓަށް އިޢުތިރާޟަށްކަން ނުވަތަ ވަުގތ  އަމުރަށްކަން ގޮތެ

        ،އެގޮތުން ކޯުޓްނ ފުރަތަމަ ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން ނިންމަނ  ލިބިގެންވެއެވެ.
ތުގައި ހާލަކަމަށްވާ  ހުށަހެޅިފައިވާ ވަގުތ  އަމުރަށް މައްސަލައިގައިއެ 

ވަގުތ   ،ގަން ަފށާނ ހިނގުޅ ގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު  ޞާއިޚްތިޞާ
  ޅާ ދުވަހުން ފެށިގެންެނވެ.ދު ގޮތެއް ކަނޑައައަމުރާމެ

ތިންވަނަ ފަާރތަކުން 
 ހުށަހަޅާ ދަުޢވާ 

ވަނަ މާއްދާގައި  53ގެ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  . 10
ތިންވަނަ ފަާރތަކުްނ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ވާިޤޢާތަކާ ގުޅ ގޮުތން  ދަޢުވާ އެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 އެވެ.ޤާޟ ުފރަތަމަ ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ބަަލމުންދާ  ،ބަލާނ މައްސަލަތައް ޅާ ހުށަހަ
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 ވަނަ ބައި ތިން 

 ޚަޞްމުން އަދި ޚަޞްމުން ތަމްސ ލުކުރުން 

މަްއޗަށް ދަޢުވާ  ދައުލަތުގެ އްޔާއިމައްަސލަތަކުގަ ކުރާދަޢުވާދައުލަތުން  )ހ( . 11 ދައުލަތް 
ބަންޑާރަ  ،ދައުލަތް ތަމްސ ލުކުރާނ މައްސަލަތަކުގައި  ޅާރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހަ
  މ ހެކެވެ.ކުރާ އައްޔަނުނައިބު ނުވަތަ އ ނާ 

ފޮނުވާ  ފައިކޮށްއައްޔަނުވާ މ ހުން ހާޒިރުޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން  (ށ)  
 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތ ހިމެނެންވާނެއެވެ. ،ލިޔުމުގައި

 ؛ގެ ނަންއައްޔަނުކުރެވ  މ ހާ (1)   

 ގެދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑުއައްޔަނުކުރެވ  މ ހާގެ  (2)   
 ؛ނަންބަރު

 ؛ނަންބަރު އައްޔަނުކުރެވ  މ ހާއާ ގުޅ ނެ ފޯނު (3)   

 ؛އައްޔަނުކުރެވ  މ ހާގެ އ މެއިލް އެޑްރެސް (4)   

ޝަރ ޢަތުެގ ، އެކަކަށްވުރެ ގިނަމ ހުން އައްޔަނުކުރާނަމަ (5)   
 ލ ޑުކުރާނެ މ ހެއްގެ ނަން. އަޑުއެހުންތަކުގައި

ކުރާ ޕާޓްނަރަކު އައްޔަނުޝިޕަކުން ރއެ ޕާޓްނަ ،ޝިޕެއް ކޯޓުގައި ތަމްސ ލުކުރާނ ރޕާޓްނަ . 12 ޝިޕް ރޕާޓްނަ
 ނ  ވަކ ލެކެވެ.ޤާނޫކުރާ އައްޔަނުޝިޕަކުން ރނުވަތަ އެ ޕާޓްނަ

 ކުރާ އައްޔަނުންގެ ބޯޑުން އެ ކުންފުނ ގެ ޑިރެކްޓަރު ،ތަމްސ ލުކުރާނ ކުންފުންޏެއް ކޯޓުގައި  . 13 ކުންފުނި
  ޑިރެކްޓަރެއް ނުވަަތ  ނުވަަތ  މ ހެއްމެއްގައި ހުރި ޤާއެ ކުންފުނ ގެ ިހންގުމުގެ އިސް މަ

 ނ  ވަކ ލެކެވެ.ޤާނޫކުރާ އައްޔަނުއެ ކުންފުނ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން 

އްޔާ ނުވަތަ ޢި ޖަމް
 ެތއް ނުވަތަ ކްލަބް ޢަޖަމާ

ތެއް ނުވަތަ ކްލަބެއް ކޯޓުގައި ޢަޔާއެއް ނުވަތަ ޖަމާއްޢި ރަޖިސްޓަރ  ކުރެވިފައިވާ ޖަމް . 14
   ހިންގުމުެގ ތަނެއްގެ  ކުރާ އެއައްޔަނު ކޮމިޓ ންތަނެއްގެ ހިންގާ  އެ ،ތަމްސ ލުކުރާނ 

ނ  ޤާނޫކުރާ އައްޔަނު ކޮމިޓ ންނުވަތަ އެ ތަނެއްގެ ހިންގާ  މ ހެއްއިސް މަޤާމެއްގައި ހުރި 
 ވަކ ލެކެވެ.
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ގެ އެއްޕާޓ  އެ ސިޔާސ  ،ކޯޓުގައި ތަމްސ ލުކުރާނ  ރެވިފައިވާ ސިޔާސ  ޕާޓ އެއްރ ކުރަޖިސްޓަ . 15 ސިޔާސ  ޕާޓ  
ފަރާތެއް ނުވަަތ  ގައި އެ ޕާޓ އެއް ތަމްސ ލުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާދަފުތަރު

   ވަކ ލެކެވެ. ކުރާ ޤާނޫނ އައްޔަނުއެ ޕާޓ ގެ ފަރާތުން 

ކޮމިޝަނެއް ކޯޓުގައި  އުފައްދައިފައިވާ ޤާނޫނަކުން ގައި އްގެ ގޮތުޞެޝަޚްވަކި  ނ ޤާނޫ . 16 ކޮމިޝަން 
އެ ކޮމިޝަނެއް ހިންގުމުގެ އިސް ކުރާ އައްޔަނުއެ ކޮމިޝަނުން  ،ތަމްސ ލުކުރާނ 

 ނ  ވަކ ލެކެވެ.ޤާނޫކުރާ އައްޔަނުކޮމިޝަނުން  ނުވަތަ އެ ހަކުމ މަޤާމެއްގައި ހުރި 

އޮތޯރިޓ އެއް ނުވަަތ  އުފައްދައިފައިވާގޮތުގައި އްގެ ޞެނ  ޝަޚްޤާނޫ ވަކި  ،ނަކުންޤާނޫ . 17 ޤާނޫނ  ަޝޚްޞު 
އިދާރާއެއް ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއް ހިންގަނ  ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަކުން ނުވަތަ ގަވަރނިންގ 

އެ އޮތޯރިޓ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުްނ  ،ކޯޓުގައި ތަމްސ ލުކުރާނ  ،ވާނަމަ ބޯޑަކުން ކަމުގައި
ތަނެއް ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމެއްގައި ހުރި  ކުރާ އެއަްއޔަނުނުވަތަ ގަވަރނިންގ ބޯޑުން 

 އުފައްދައިފައިވާ  މިގޮތަށް ނ  ވަކ ލެކެވެ.ޤާނޫކުރާ އައްޔަނުނުވަތަ އެ ބޯޑުން  ހަކުމ 
ހިންުގމުގެ ބާރު ދ ފައިވަނ ،  ސަސާއެއްގެއޮތޯރިޓ އެއް ނުވަތަ އިދާރާއެއް ނުވަތަ މުއައް

ތަެންއ  ވާނަމަ، އެ ރާތަކަށް ކަމުގައިއިސް ފައެންމެ ފައިާވ ށްކޮއައްޔަނުއެފަދަ ތަނަކަށް 
        ހިންގުމުެގ  ކުރާ އެ ތަންއައްޔަނުފަރާތުން އެ އިސް ،ކޯޓުގައި ތަމްސ ލުކުރާނ 
 ކުރާ ޤާނޫނ  ވަކ ލެކެވެ.އައްޔަނުފަރާތުން  ނުވަތަ އެ މ ހެއްއިސް މަޤާމެއްގައި ހުރި 

ކުެރވ  އައްަޔނުޤާނޫނަކުން 
 ތައް މަާޤމު

ނަކުްނ ޤާނޫއަސާސ ން ނުވަތަ ޤާޫނނުލިބިގަތުމުެގ ބާރު ލިބިދ ގޮތަށް  ޢުވާދަކުރުމާއި ދަޢުވާ . 18
މ ހަކު ކޯޓުގައި  ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ އައްޔަނުމު ފުރާނ  މ ހަކު ޤާއެ މަ ،މެއް އުފައްދައިޤާމަ

 ނ  ވަކ ލެކެވެ.ޤާނޫކުރާ އައްޔަނުއ ނާ އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އ ނާ  ،ތަމްސ ލުކުރާނ 

      ކުރާ އައްޔަނުއެ ކައުްނސިލަކުން  ،ލޯކަލް ކައުންސިލުތައް ކޯޓުގަިއ ތަމްސ ލުކުރާނ  . 19 ލޯކަލް ކައުންސިލް
ނުވަތަ އެ ކައުންސިލުން  ހަކު މ ކައުންސިލެއްގެ ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމެއްގައި ހުރި އެ 

 ނ  ވަކ ލެކެވެ.ޤާނޫކުރާ އައްޔަނު

ޕަކުން ޕާޓްނަރޝި
 ދަުޢވާ ،އިދަޢުވާުކރުމާ 
 ލިބިގަތުން 

 ޕެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާޕާޓްނަރޝިއަދި  ،ޕަކުން ދަޢުވާކުރާނަމަޕާޓްނަރޝި )ހ(  . 20
ޕްގެ ނަން ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ނަމުގައެވެ. ޕާޓްނަރޝި ،އެކަން ކުރަންވާނ  ،ލިބ ނަމަ

ޕްގެ ނަން ޕާޓްނަރޝިބަދަލުވެފައިވާނަަމ، ދަޢުވާ ބިނާުކރާ ސަބަބު މެދުވެރިއިރު 
 ފޯމުގައި ބަޔާންކުރަންވާެނއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ،ކަމުގައި އޮތް ނަން
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ޕެއްގެ މައްޗަށް ޕާޓްނަރޝިތުގައި ނުވަަތ ާހލަޕަކުން ދަޢުވާކުރާ ޕާޓްނަރޝި )ށ(  
ތުގައި، އަނެއް ަޚޞްމު ލިޔުމަކުން އެދިއްޖެނަމަ، ަދޢުވާގައި ހިމެނ  ހާލަ ދަޢުވާލިބ  

ޕްގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިިބ ޕާޓްނަރޝިޙައްޤު އުފެދުނުއިރު އެ 
 ކޯޓަށްލިޔުމަކުން ތައް ތަފުސ ލުގުޅ ނ   ގެ އެޑްރެހާމ ހުންނާއި އެ މ ސްމ ހުންމ ސް
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޕަކުންޕާޓްނަރޝި އެ

އަިމއްލަ ފަރުުދންގެ 
 ވިޔަފާރި 

 އަދި އެފަދަ ވިޔަފާރިއެއްގެ މައްޗަށް ،އަކުން ދަޢުވާކުރާނަމައަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި . 21
 ނަމާއި  ޔާގެވެރިމަސްއޫލު ރ  ކޮށްފައިވާއެއް ރަޖިސްޓައްލަ ވިަޔފާރިއަމިެއ  ،ދަޢުވާލިބ ނަމަ

 އެ ވިޔަފާރިއެއްގެ ނަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

ކުޑަކުއްެޖއް ނުަވތަ 
ތެރިކަން ރައްަކއު

 ލިބިގެްނވާ ފަރާތްަތއް 

ހިމެނ   ތެރިކަން ލިބިގެންވާ އެހެން ަފރާތެއްރައްކައުކުޑަކުއްޖަކު ނުވަތަ  )ހ( . 22
ކުޑަކުއްޖާގެ ނުވަަތ  ،މައްސަލައެއް ހިންގާނ  އެ ،އްނަމަމައްސަލައެ
ޔާ ނުވަތަ ޤާޫނނ  ތެރިކަން ލިބިގެންވާ ަފރާތުގެ ޤާނޫނ  ބެލެނިވެރިރައްކައު

 ގައެވެ.ހާޒިރުގެ ކުރާ ޤާނޫނ  ވަކ ލުއައްޔަނުބެލެނިވެރިޔާ 

އަރާ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު ފުށު ،ނަމަވެސް ގައި އެހެން އޮތްގެ )ހ( މި މާއްދާ )ށ(  
ކުރާ ޤާނޫނ  އައްޔަނުމައްސަލަތަކުގައި އެފަދަ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތަކުން 

ތެރިކަން ލިބިެގންވާ ފަރާތެއް ރައްކައުވަކ ލަކަށް ކޯޓުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ނުވަތަ 
ތެރިކަން ަރއްކައުތުގައި ކުޑަކުއްޖާ ނުވަތަ ހާލަ ނުކުރެވ ނެއެވެ. މިލެއް ތަމްސ 

ކޯޓުގަިއ ތަމްސ ލުކުރާނ  އެހެން ފަރާތެއް ކޯޓުން ލިބިގެންވާ ފަރާތް 
 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަާރތެއް ތަމްސ ުލކުރާ ފަރާތުގެ ރައްކައުކުޑަކުއްޖެއް ނުވަތަ  )ނ(  
ތެރިކަން ރައްކައުއެ ކުޑަކުއްޖާ ނުވަަތ  ،މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު އޮންަނންވާނ 

 ތެރިކުރުމަށެވެ.ރައްކައުޙަތު ލިބިގެންވާ ފަރާތުގެ މަޞްލަ

އެހެން  ،ކު ޚަޞްމަ
 ޞްެމއް ތަްމސ ލުކުރުން ޚަ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  83ގެ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  . 23
ޚަޞްމަކަށް އެ މައްސަލައިގެ އެހެން ޚަޞްމަކު ކޯޓުގައި ތަމްސ ލު  ގޮތުގެ މަތ ން

ނަަމ، ތަޢާރުޟުވާކުރެވ  ޚަޞްމުގެ މަޞްލަޙަތު އައްޔަނު، ކުރެވިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް
 ޚަޞްމަކަށް އަނެއް ޚަޞްމު ތަމްސ ލެއް ނުކުރެވ ނެއެވެ. އެ
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     ވަނަ މާއްދާގެ 81ެގ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2021/32ޤާނޫނު ނަްނބަރު  . 24 ޚަޞްުމން އިުތރުކުރުން 
 ންނަނިވި ގޮަތެށވެ.އަ ،ރާނ އިތުރުކު )ހ( ގެ ދަށުން ކޯުޓން ޚަޞްމަކު

އެ މައްސަލައެއްގެ ޝަރ ޢަތުގެ މަރުޙަލާ  ،ޚަޞްމަކު އިތުރު ކުރާނަމަ އިތުރުކުރާނ  )ހ(   
 ފެށުމުގެ ކުރިންނެވެ.

          ޚަޞްމަކު އިތުރުކުރާ ގޮުތގެ އިރުޝާދު  އެ ،ޚަޞްމަކު އިތުރުކުރާނަމަ )ށ(  
 ލުކުރަން ވާނެއެވެ.ހަވާއް ހިމެނ  ލިޔުންތަ މައްސަލައިގައި ފައި،އެ ޚަޞްމަށް ދ 

ހިމެނ  އެހެން ޚަޞްމުންނަްށ  މައްސަލައިގައި ،މިގޮތުން އިތުރުކުރާ ޚަޞްމަށް )ނ(  
 ލިބިދ  އެންމެހައި ފުރުޞަުތތައް ދ ންވާނެއެވެ.

 ނުވާއިޚްތިލާފެއް ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެެހން އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް )ރ(  
ވެސް ކޯޓުން ޚަޞްމަކު   މަރުޙަލާއެއްގައިމައްސަލައެއްގައި ޝަރ ޢަތުގެ ކޮންމެ

 ދާނެއެވެ.ކުރެވިއިތުރު

މަްއސަލަެއއްގެ ެތރެއަށް 
ތަދަްއޚުލުުވމަށް ެއދި 

 ހުށަހެޅުން 

އޮތް އެއްވެސް  މަޞްލަޙަތުކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން  )ހ( . 25
          ،ނަމަފަރާތަކުން އެ މައްސަލައަކަށް ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފި

 ،ފަރާތަކަށް އެ މައްސަލައިގައި ތަދައްޚުލުވުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ
 ލިބިެގންވެއެވެ. އަށްޤާޟ މައްސަލަ ބަލާ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން މައްސަލައަކަށް ތަދައްޚުލުވުމަށް  )ށ(  
 އިންނެވެ. 23ލުގައިވާ ފޯމު ދުގެ ޖަދުވަގަވާއިމި  ،އެދި ހުށަހަޅާނ 

އެ            ،އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ހުަށހެޅ ނ  ،ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދ ނަމަ . 26 ވ ނެ ވަގުތު ތަދަްއޚުލުވެ 
ކުރިންނެވެ. މައްސަލައިގެ ޝަރ ޢަތުގެ މަރުޙަލާ ޝަރ ޢަތް ފެށުމުގެ މައްސަލައިގެ 

އ ގެ ކުރިން ެއ ހުށަހެޅުން ހުށަނ ޅުނ   ،އިގަނެވ ނ ފެށުމަށްފަހު އެފަދަ ުހށަހެޅުމެއް ބަލަ
 ކުރެވ  މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށް ދިނުމުްނނެވެ.ލުގަބޫބޫލު ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ކޯޓަށް ޤުމަ

ކުެރވުނު ުނވަތަ ތަދަްއޚުލު
ަފރާތް  ތަދަްއޚުލުވި

 ުނވުން ހާޒިރު

 ،ނުވެއްޖެނަމަ ހާޒިރުކޯަޓށް ތް ނުވަތަ ތަދައްޚުލުވި ފަރާކުރެވުނު މައްސަލައަކަށް ތަދައްޚުލު . 27
 ބާޠިލުާވނެއެވެ.ވުން ތަދައްޚުލު ވިތަދައްޚުލުތަދައްޚުލުކުރެވުނު ނުވަތަ 
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އެކުަގއި ައދި ވަކިން 
 ދަރަްނޏަށް ޒިްނމާުވން 

ވާ ދަޢުވާގައި ހިމެނ  ދަޢުވާލިބ  ފަރާތްތަަކކ  ހުަށހަޅައިފައިދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކޯޓަށް  . 28
އެ ދަޢުވާއެއް  ،ސް ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާންޖެހ  ފަރާެތއްނަމައެކުގައި އަދި ވަކިން ވެ

 ންނެވެ. ތ އެ ހުރިހާ ފަރާތްތަެކއް ހިމެނ  ގޮތުގެ މަ ،ހުށަހަޅާނ 

ޤަިޟއްޔާެއއްަގއި ހިެމނ  
 ޚަޞްމަކު ވަކިކުރުން 

ނުވަތަ އެކަމުގެ  ،ޚަޞްމެއްގެ ސަބަބުން ޝަރ ޢަތް ހިންގުން ލަސްވާކަމަށް )ހ( . 29
 އި ހިމެނ  ޚަޞްމެއްގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަން ލިބ ކަމަށްސަބަބުން ޤަޟިއްޔާގަ

ތެރެއިން  ގެޚަޞްުމން ،ލުކުރެވ ނަމަގަބޫކޯޓަށް  ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް
          ފަރާތެއް ލިބ ދަޢުވާ ،ންތ މަ އެދުމުގެ ކުރެވ  ފަރާތްތަކުގެހާޒިރުކޯޓަށް 

އި ވަކި ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ވަކިކުރެވ  ޚަޞްމުގެ ބަ ،އެ ޤަޟިއްޔާއިން ވަކިކޮށް
 ގޮތުގައި ބެލުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

ޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާލިބ  ފަާރތެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތެއްެގ  )ށ(  
އެ ޤަޟިއްޔާގައި ހިމެނ  އެހެނިހެްނ  ،ފަރާތެްއގެ ބައި ހިމަނައިފައިވާގޮތުގައި 
ނުވަތަ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ ބައި ނިމެންދެްނ  ދަޢުވާލިބ 

ބައެއް  އެ ،ވާނަމަ ފަސްކުރުމަކ  ކޯޓުގެ ނަޒަރުގައި އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ކަމަށް
 ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އެކ   ދެ ޤަިޟއްޔާ
 ކުުރން ޙުކުމް

          ޤަޟިއްޔާއަކުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ ،ތްތަކުގައިހާލައަންނަނިވި  )ހ( . 30
ދެ ޤަޟިއްޔާ  ،ދެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ދެ ދަޢުވާއެއް ބަލައި ޙުކުމްކުރަންވާނ 

 އެކުއެކ ގައެވެ.  ،އެއްކޮށް

     ވެސް ހިމެނ  ސުވާލަކ   ދެ ދަޢުވާގައި ނުވަތަ ދެ މަްއސަލައިގައި (1)   
 ނުވަތަ ؛އެއް ސުވާލެއް ކަމަށްވުން

އެއް ޤަޟިއްޔާގައި ކުރާ ޙުކުމުން އަނެއް ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަްށ  (2)   
އަސަރުކުރާނެނަމަ ނުވަތަ އެއް މައްސަލަ ނިމުމުން އަނެއް 

 ވާނަމަ. އްސަލަވެސް ނިމ ނެ ކަމަށްމަ

ތުގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ނުވަތަ ހާލަ ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން )ށ(  
 ނުޖެހ ނެއެވެ. ށެއްކަރާތުގެ ރުހުން އޮންނާމައްސަލަ ރައްދުވާ ފަ
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ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ ޤަޟިއްޔާއަކ  ކޯޓުގެ ނަޒަރުގައި ގުޅުންހުރި ދެ ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ  . 31 ގުުޅންހުރި ދެ ޤަިޟއްޔާ 
ދެ ޤަޟިއްޔާ ބަލާނ  ތަރުތ ުބ  ،ވާނަމަ ދެ މައްސަލައެއް ޝާމިލުވާ ދެ ޤަޟިއްޔާ ކަމުގައި

 ކޯޓަށް ލިބިެގންވެއެވެ. ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު 

ޤާނޫނ  ވަކ ލުން 
 ުކރުން އައްޔަނު

ނުވާނަމަ، ޚަޞްމުން  ދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިގަވާއިމި  )ހ( . 32
 ،ކަމުގައި ކުރުމުގައި ޤާނޫނ  ވަކ ުލންއައްޔަނުތަމްސ ލުކުރުމަށް ޤާނޫނ  ވަކ ުލްނ 

ގެ ޤާޫނނު( ގެ ދަށުން )ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޤާނޫނ  ފަންނު 2019/5ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
 ހުއްދަ ލިބިފައިވާ އަންނަިނވި ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

 ؛ލ ގަލް ޕްރެކްޓިސް (1)   

 ؛ރމްލޯ ފަ (2)   

ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއްގެ އިންހައުސް ލ ގަލް  (3)   
 ކައުންސެލް؛ 

ކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޤާނޫނ  ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިލ ސާބަހަށް މަސައް (4)   
 ޤާނޫނ  ވަކ ލުން؛ ކުރާއައްޔަނުޖަމްޢިއްޔާއަކުން 

ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަަތ އެހެްނ މުއައްސަސާއެއްގެ އިންހައުސް ލ ގަލް  )ށ(  
 ހަމައެކަިނ އ ނާ ވަޒ ފާ  ،ވެވ ނ  ހާޒިރުކައުންސެލްއަށް އެ ހައިސިއްޔަތުން ކޯޓަށް 

 ތުންނެވެ.އަދާކުރާ ކުންފުނ ގެ ނުވަތަ މުއައްސަސާގެ ފަރާ

އެއް ނުވަތަ ލ ގަލް ރމްފަޞްމެއްގެ ޤާނޫނ  ވަކ ލުންގެ ގޮތުގައި ލޯ ޚަ )ނ(  
 ،ވާނ ހާޒިރުވާނަމަ، ޤާނޫނ  ވަކ ލުން ކޯޓަށް  ފައިކޮށް އައްޔަނުޕްރެކްޓިސްއެއް 

 ގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ފަރާތުންނެވެ.އެ ލޯ ފަރމްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ލ 

ވާއިރު ހާޒިރު ފަރާތުން ޤާނޫނ  ވަކ ލަކު ކޯޓަްށ ޞްމެއްގެޚަމައްސަލައެއްގައި  )ރ(  
 ވުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.ހާޒިރުމުވައްކިލު 

ކުރާނަމަ ކޯޓަްށ އައްޔަނުއް އެތަމްސ ލުކުރަން ލ ގަލް ޕްރެކްޓިސްކު ޚަޞްމަ )ބ(  
ރ  ކޮށްފައިވާ މ ހެއްގެ ނަމުގަިއ އެ ލ ގަލް ޕްރެކްޓިސް ރަޖިސްޓަ އެ ،ވާނ ހާޒިރު

   ޤާނޫނ  ވަކ ލެވެ. 
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ެއ ލޯ ފަރމަކުން  ،ކުރަނ  ލޯ ފަރމެއްނަމައައްޔަނުޞްމެއް ތަމްސ ލުކުރަން ޚަ )ޅ(  
 ކުރާ ޤާނޫނ  ވަކ ލެކެވެ.އައްޔަނު

ލޯ ފަރމްތަކުންނާއި ލ ަގލް ޕްރެކްޓިސްތަކުންނާއި ޤާޫނނ  ވަކ ލުްނނަށް ކޯޓުގަިއ  (ކ)  
        ސް އަންނަނިވި ޮގތްތަކުންކުެރ ކޮންމެވެ ،ޚަޞްމުން ތަމްސ ލުކުރެވ ނ 
 އެއް ގޮތަކަށް ބާރުލިބިގެްނނެވެ. 

  ؛ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނ  ލިބިފައި އޮތުން (1)   

މުއައްސަސާއެއްގެ ނުވަތަ ޤާނޫނ  ޝަޚްޞުގެ ޤަރާރަކުން  (2)   
  ؛ކޮށްފައި އޮތުންއައްޔަނު

ޕަވަރ އޮފް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ( ަވނަ ނަންބަރުގައި 1( ގެ )ކމި މާއްދާގެ ) (އ)  
 އަންނަނިވި ބައިތަްއ ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ. ،އިނ ގައެޓަރ

 ؛ކުރާ ފަރާތުގެ ނަންއައްޔަނު (1)   

 ؛ކުރެވ  ފަރާތުގެ ނަންއައްޔަނު (2)   

 ދުގެ ގަވާއި ) ؛ތަފުސ ލުކުރެވ  ފަރާތަށް ދ ފައިވާ ބާރުތަކުގެ އައްޔަނު (3)   
 ގައިވާ ގޮތަށް( Aއެޕެންޑިކްސް 

ފަާރތުން  ތުން ކޯޓަށް ުހށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާއި، އެކުރެވ  ފަރާއައްޔަނު (4)   
ކޯޓުގައި ދައްކާ ވާހަކަތައް އ ނާ  ،މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުރާ ކަންކަމާއި

ކަންކަން  ކަންކަން ކުރުމެކ  އެއްފަދައިން، އ ނާ އެ އަމިއްލައަށް އެ
 ކުރާކަން؛ ޞްދ ޤުކޮށް ތަލުގަބޫ

 ؛ތާރ ޚުކުރި އައްޔަނު (5)   

ރަސްމ  ނާއި، އިނގިލ ގެ ނިޝާ ،ޔާއިކުރި ފަރާތުގެ ސޮޔަނުއައް (6)   
 ތައްގަނޑު؛
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ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ   ،ހާއިދާއިމ  އެޑްރެ ،މާއިހެކިންގެ ނަ (7)   
ނުވަތަ،  ؛އިނގިލ ގެ ނިޝާނާއި ސޮއި ރާއި،އުމު ،ރާއިނަންބަ ގެކާޑު

  ؛ތުންގެ ފަރާތުން ޯނޓަރައިސް ކޮށްފައި އޮޕަބްލިކް ނޯޓަރ އެއް

ރަސްމ   ޔާއި،ސޮ ،ލާއިތަފުސ ކުރެވ  ޤާނޫނ  ވަކ ލުެގ އައްޔަނު (8)   
 ތައްގަނޑު.

ކުންފުނި، ޖަމްިޢއްޔާ، 
ން ޞަކުޤާނޫނ  ަޝޚް
  ތަމްސ ލުކުުރން

ޞު ހިންގުމުގެ އިސް ޝަޚްޤާނޫނ   އެ ތަމްސ ލުކުރުމަށް ޚްޞުޝަޤާނޫނ   )ހ( . 33
ޝަޚުޞެއް ކޯޓުގައި  ވަތަ އެކުރާނަމަ، ނު އައްޔަނުއްގައި ހުރި މ ހަކު މަޤާމެ

 އައްޔަނު ފަރާތެއް  ކުރާނަމަ، އެ އައްޔަނުތަމްސ ލުކުރުމަށް ޤާނޫނ  ވަކ ަލކު 
       ރާރަކުންނެވެ. އަިދ ޤައެ ޤާނޫނ  ޝަޚްޞަކުން ފާސްކޮށްފައިވާ  ،ކުރާނ 

 ހުންނަންާވނެއެވެ.  މަޢުލޫމާތުއަންނަނިވި  ،ޤަރާރުގައި އެ

 ؛ހަމަ ނަން ޤާނޫނ  ޝަޚްޞުގެ ފުރި (1)   

 ؛ރ  ނަންބަރުރަޖިސްޓަ ހާއި،ރ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެރަޖިސްޓަ (2)   

 ؛އަދަދު ޖުމުލަޑިރެކްޓަރުންގެ  ،ކުންފުންޏެއްނަމަ (3)   

 ؛އަދަދު ޖުމުލަޕާޓްނަރުންގެ  ،ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ (4)   

 ؛އަދަދު ޖުމުލަރުންގެ މެންބަ ،މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްނަމަ (5)   

 ުޖމުލަހިންގާ ކޮމިޓ ގެ މެްނބަރުގެ  ،ކުލަބު ނުވަތަ ޖަްމޢިއްޔާއެއްނަމަ (6)   
 ؛އަދަދު

 ؛ދަދުއަކޯރަމް ހަމަވާ  (7)   

 ؛ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިންގެ އަދަދު  (8)   

)އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެްއގައި  ؛ތާރ ޚާއި، ތަނާއި، ވަގުތު ވިޖަލްސާ ބ އް (9)   
  (އި އިންތިޒާމުކުރި ތަންކޯލް އިނ ޝިއ ޓްކުރި ފަރާތާ

 ކަނޑައެޅި ނިމިފައިވާ ގޮތް؛ (10)   
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ވާ ފަރާތަށް ދ ފައިވާ ބާރުަތކުގެ ާހޒިރުމި ޤަރާރުގެ ދަށުން ކޯޓަްށ  (11)   
ފަާރތުްނ  ތަފްސ ލާއި، އެ ފަރާުތން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުްނތަކާއި، އެ

     ވާހަކަތައް  ކޯޓުގައި ދައްކާ ،މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުރާ ކަންކަމާއި
        ކަންކަން ކުރުމެކ  އެއްފަދައިން،  އަމިއްލައަށް އެ ފަރާތުން އެ
ދުގެ ގަވާއި )ކުރާކަން؛ ޞްދ ޤުކޮށް ތަލުގަބޫކަންކަން  އެ ފަރާތުން އެ

 ގައިވާ ގޮތަށް( Aއެޕެންޑިކްސް 

 ؛ވި މެންބަރުންގެ ނަމާއި ސޮއިހާޒިރު (12)   

 ؛ސިއްކަ (13)   

 ؛ރި ތާރ ޚުފާސްކު (14)   

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު  ،ނަމާއި ކުރެވ  މ ހާގެއައްޔަނު (15)   
 ؛މަޤާމު  ،ނަންބަރާއި

 .ނަންބަރާއި، އ މެއިލް އެޑްރެސްފޯނު ކުރެވ  ފަރާތާ ގުޅ ނެ އައްޔަނު (16)   

ޓުގެ ރ ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނ  ޝަޚްޞަކުން ކޯދިވެހިރާއްޖެއިން ބ ރުގައި ރަޖިސްޓަ )ށ(  
ވާނެ ފަާރތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ފާސްކުރާ ރިޒޮލިއުޝަން ހާޒިރުޤަޟިއްޔާއަކަށް 

    ލުކުރެވ ނ  މި މާއްދާގެ ގަބޫނުވަތަ ޤަރާރު ނުވަތަ އެކަށައަޅާ ލިޔުން ކޯޓުން 
)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުޫލމާތު ފުރިހަމަވާގޮތަށް އެ ލިޔުމެއް އޮތްނަމައެވެ. 

 ރާއްޖ ގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނ  ޝަޚްޞެއް އަދި އެ ޚަޞްމަކ  ދިވެހި
ކަމުގައި ނުވާނަމަ، އެފަދަ ފަރާތެއް ތަމްސ ލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ޤަރާރު ނުވަތަ 

 އެކަން ކުރެވުނު ޤައުމެއްގެ ނޯޓަރ އަކުން ،ނިންމުން އޮންނަންާވނ 
 ނޯޓަރައިޒްކޮށްފައެވެ.

ެވވ  ފަރާުތގެ އައްޔަނު 
 ބާރުަތއް 

ފަރާތެއް  ވަކި ވުމަށްހާޒިރުނުވަތަ ޤާނޫނ  ޝަޚްޞަކުން ކޯޓަށް ފަރުދެއް  )ހ( . 34
 ފަރާތެކެވެ. ހަމަ އެ ،ވާންވާނ ާހޒިރުކޯޓަށް  ،ކޮށްފައިވާނަމައައްޔަނު

ނަމަވެްސ، ޚަޞްމަކު އޮތް  މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި މި )ށ(  
ހަށް ޤާނޫނ  ލޯ ފަރމްއެއް ނުވަތަ ހިލ ާސބަ ފަރާތުން  އެތަމްސ ލުކުރުމަށް 

އެ ފަރްމއެއްގެ ނުވަތަ  ،ކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައިއައްޔަނު ޚިދުމަތްދ  ޖަމްޢިއްޔާއެއް 
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ވާނ  ވަކ ލަކު އެ ތަުނން ކަނޑައެޅުމަކަށް ހުރަހެްއ ހާޒިރުޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ފަރާތުން 
 ނެތެވެ.

ފައިާވ ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިދ އައްޔަނުވަކި ފަރާތެއް ށް ތަމްސ ލުކުރުމަޚަޞްމަކު  )ނ(  
 ހަވާލެއް ނުކުރެވ ެނއެވެ.  ފަރާތަކާތިްނވަނަ އެހެން އެ ބާރު  ،ށްފަރާތަކަ

   ެވވ  ފަރާތް އައްޔަނު 
ލިޔުމަކުން  ވަކި

 އެްއބަްސވުން 

 ޚަޞްމުކޯޓުގައި  ގޮތުގެ މަތ ންކުރާ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އައްޔަނުޤާނޫނ  ވަކ ލު  . 35
ރާކަމަށް އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށް އެ ލިޔުމުގައި ލުކުގަބޫތަމްސ ލުކުރުމަށް ޤާނޫނ  ވަކ ލު 

      ކުރާކަްނ ލުގަބޫތަމްސ ލުކުރަން ޤާނޫނ  ވަކ ލު  ޚަޞްމުސޮއިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، 
 ލިޔުމަކުން ކޯޓަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޤާނޫނ  ވަކ ލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ވަކި

ތަމްސ ލު ކުަރމުންދާ 
މަްއސަލައަކުން 

  ތަނާޒުލުވުން

ޚަޞްމަކު  ގޮތުގެ މަތ ންދާ އެއްގޮތްވާ ގަވާއިޤާނޫނ  ވަކ ލަކު ނުވަތަ މި  )ހ( . 36
ފަރާތެއް އެކަށ ގެންވާ ސަބަެބއް ނެތި އަދި  ހަމަޖައްސައިފައިވާތަމްސ ލުކުރުމަށް 

އެކަށ ގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ނޯިޓސް ދިނުމަކާ ނުލައި އެ ަމއްސަލައަކުން 
     ސަލައަކުން ތަނާޒުލުވާން ޖެހިއްޖެނަމަ، އަދި މައް .ތަނާޒުލުވެގެން ނުވާނެއެވެ

 ކުރިން  ގެ)ސައުވ ސް( ގަޑިއިރު 24 ބ އްވުމުގެއެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން 
 ތަނާޒުލުވުމުގެ ނޯޓިސް ޚަޞްމަާށއި ކޯޓަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ތަމްސ ލުކުރަމުންދާ ވަކ ލަކު މައްސަލައި )ށ(  
ފުރިހަމަކޮށް  24ދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު ގަވާއިތަނާޒުލުވާނަމަ، މި 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކު ޚަޞްމަ
ތަމްސ ލުކުުރމަށް ާޤނޫނ  

ކުރާނ  އައްަޔނުވަކ ލަކު 
 ވަގުތު 

ކުރުމަށް މައްސަލައިގެ ކޮންމެ އައްޔަނުމައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނ  ވަކ ލަކު  )ހ( . 37
 މުންނަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ވެސް ޚަޞް މަރުޙަލާއެއްގައި

ކޯޓުގެ އެންމެހައި  ،ނުވާނަމަ ކު ތަމްސ ލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅިފައިޚަޞްމަ )ށ(  
ވުމުގެ ހާޒިރުޓަކައި ކޯަޓށް  ވުމަށްހާޒިރުކު އަމިއްލައަށް ޚަޞްމަމަރުޙަލާތަކަށް އެ 
ނަަމ ކޮށްފައިވާއައްޔަނުށެވެ. ޤާނޫނ  ވަކ ލަކު ޚަޞްމައެ  ،އަމުރު ފޮނުވާނ 

ނަަމވެސް، ޤާނޫނ   ަހމައެކަނި ޤާނޫނ  ވަކ ަލށެވެ. ،ވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވާނ ހާޒިރު
      ވުމުގެ އަމުރު ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ހާޒިރުވަކ ލަށް 

 ށް ފޮނުވުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.ޚަޞްމަ އެ
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ވާ މައްސަަލއެއްގެ ޚަޞްމަކު ނިޔާވެއްޖެނަމަ، އެކަން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައި )ހ( . 38 ޚަޞްމަކު ނިާޔވުން 
ފަރާތް ތަމްސ ުލކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ މައްސަލައިގައި ހިމެނ   ލަސްނުކޮށް، އެ

 އެހެން ޚަޞްމުންގެ ފަރާތުން ލިޔުމުން ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

މައްސަލަ ހިންގުްނ  ،ޚަޞްމަކު ނިޔާވެއްޖެކަން ކޯޓަށް އެނގުމާއެކު )ށ(  
)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރ ގައި ލިޔުމުން އެކަން ޚަޞްމުންނަށް  14 ،ދުކަނޑައިލައިމެ

 އަންގަންވާނެއެވެ. 

މައްސަލަ  މެދުކަނޑައިލައިަފއިވާމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންޮކށްަފއިވާ ހާލަތުގައި  މި )ނ(  
 އެންގުމުންނެވެ. ފައިނިޔާވި ޚަޞްމުގެ ވާރިސުން ސާބިތުކޮށް ،ކުރިޔަށް ގެންދާނ 

 ވަނަ ބައި ތަރު ހަ  

 މާއި ބަލައިގަތުން ދަޢުވާ ހުށަހެޅު 

އިޚްތިލާފު ޮއންނަ 
ބާވަުތގެ ަމއްސަލަަތއް 

 ހުށަހަޅާ ފޯމު 

    ދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާގަވާއިމި  ،އިޚްތިލާފު އޮންނަ ބާވަތުގެ ދަޢުވާ ހުށަހަޅާނ  )ހ( . 39
 އިންނެވެ.  1 ފޯމު

ވަނަ  97ގެ (  ޤާނޫނުމަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ) 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  
އެހެން މ ހެއްގެ އިހުމާލުން ހަިށގަނޑަށް ލިބ   ،މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

          ދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާގަވާއިމި  ،ނ ޅާޖިސްމާނ  އަނިޔާގެ ދަޢުވާ ހުށަހަ
  .އިންނެވެ 14 ފޯމު

ނަ ވަ 96ގެ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ނ(  
       ،ނ ޅާޝަލް ރިވިއުގެ މައްސަލަތައް ހުށަހަމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުޖޑ 

 އިންނެވެ. 15 ފޯމު ދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާގަވާއިމި 

ވަނަ  94ގެ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ރ(  
ވަނަ ބާބުގަިއ ން ޤާޫނނުއަސާސ ގެ ދެތ ގޮުތގެ މަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް އެއްެވސް މ ހެއްގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސ  ޙައްޤެއް
އެ މައްސަލައަށް  ،ުނވަތަ ހިފަހައްޓައިިފނަމަ ކިބައިން ނިގުޅައިގެންފިނަމަ 



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި          R/2022-105 ގަވާއިދު ނަންަބރު:              147 އަދަދު:             51ވޮލިުއމް:  
 

16 
 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  65ޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސ ގެ  ހޯދުމަށް އިންސާފުވެރި ޙައްލެއް
 އިންނެވެ. 50 ފޯމު ދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާގަވާއިމި  ،ނ ށަހަޅާކޯޓަށް ހު ކުރާ ދަޢުވާ

ާބވަތުގެ  ުނވާއިޚްތިލާެފއް
 މަްއސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު 

ވަނަ ބާބުގައި  ފަނަރަގެ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  . 40
ންނަނިވި ބާވަތުެގ ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އަ ނުވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޚްތިލާފެއް

 .ފޯމުތަކުންނެވެ ކޮށްފައިވާތިރ ގައި ބަޔާން ،މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާނ 

ދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ގަވާއިމި  ،މައްސަލަ ބެހުމާއި ވާރިސުން ސާބިތުކުރުމުގެ ތަރިކަ )ހ(  
 އިން. 16ފޯމު 

       އިވާ ދުގެ ޖަދުވަލުގަގަވާއިމި  ،މައްސަލަ މާރާތް ބައިކުރުމުގެއިގޯއްޗާއި  )ށ(  
 އިން. 17ފޯމު 

ފޯމު      ދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާގަވާއިމި  ،އްޔަތުން ދިނުމުގެ ަމއްސަލަޞިވައާއި ހިބަ )ނ(  
 އިން. 18

       ދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާގަވާއިމި  ،މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަ )ރ(  
 އިން. 19ފޯމު 

     ދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ގަވާއިމި  ،މައްސަލަ ބިމާއި އިމާރާތް ވިއްކުމަށް އެދ  )ބ(  
 އިން.  20ފޯމު 

       ދުގެ ޖަދުވަލުގައިާވ ގަވާއިމި  ،ކުރުމަްށ މައްސަލަތަންފ ޛު ތްވަޞިއްޔަ (ޅ)  
 އިން. 48ފޯމު 

ދުގެ ގަވާއިމި  ،ހިބަ އަނބުރާ އަުތލުމާއި ވަޞިއްޔަތުން ރުޖޫޢަވުމުގެ މައްސަލަ )ކ(  
 އިން. 49ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

މަތ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަްތތަކުގެ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި އިޚްތިލާފެއްނުވާ  )އ(  
ންމު މަދަނ  މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަށާއި، އަމުރުތައް ހޯދުަމށާއި، ކޯޓުގެ އާ

     ،ނިންމުމެއް އޮންނަންެޖހ  ކަންަކން ނިންމައިދިނުަމށް އެދި ކޯަޓށް ހުށަހަޅާނ 
 އިން. 22ގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު ދުގަވާއިމި 
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 ތަރިކަިއގެ ަމއްސަލަ
 ހުށަހެޅ ނެ ފަާރތް 

ވާރިސަކަށް ނުވަތަ މަޞްލަަޙތު އޮތް ފަރާތަކަށެވެ.  ،ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅ ނ  . 41
ނުވަަތ  ވާރިސުންގެ ތެރ ގައި ހިމެނ  ކުޑަކުއްޖެއް ،ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަނ 

 ވެރިޔާއަށްބެެލނިޤާނޫނ  ފަރާތެއްގެ ންނަމަ، އެ ކުަފރާތަ ވާތެރިކަން ލިބިގެންރައްކައު
 ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަެހޅިދާނެއެވެ.

ގޯތި ަބއިކުުރމުގެ 
މަްއސަލަ ތަރިކަިއގެ 
ޤަިޟއްޔާ ނިުމމުން 

 ހުށަހެޅުން 

ގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޯތި ނުވަތަ އެއްމެދު އިމާރާތުގޯތި  ރ  ކުރެވިފައިވާ ބަންޑާރަ ރަޖިސްޓަ . 42
ބެެހނިެވރިންނަށް އެ ތަނެއްެގ  ،ބައެއް ބައިކޮށްދިނުމަށް އެިދ ކޯޓަށް ހުށަހެޅ ނ 

 އެވެ.ގައެކުއާރ އެނގ ެނ ރަޖިސްޓަމިލްކުވެރިކަން އޮތްކަން 

    ގައިވާ ދުގެ ޖަދުވަލުގަވާއިމި  ،ލުކުރާނ ހަވާތަކެތި ކޯަޓްށ  ހޮވައިގެން ގެނެވ  )ހ( . 43 ތަކެތި  ހޮވަިއގެން ގެެނވ 
 އެވެ. ގައެކު އާ 21ފޯމު 

އެ އެއްޗަކ  އަގެއްހުރި  ،ހޮވައިގެން ގެނެވ  އެއްޗެއް ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވ ނ  )ށ(  
 ކަމަށް ވާނަމައެވެ. އެއްޗެއް

 ،ހޮވައިގެން ގެނެވ  އެއްޗެއް ކޯޓަށް ބަލައިގަތުމާމެދު ގޮތެްއ ނިންމާނ  )ނ(  
 ރއެވެ.ރަޖިސްޓްރާ

ދަޢުވާ ުނވަތަ ަމއްސަލަ 
 ހުށަހެޅުން 

ދަޢުވާ ނުަވތަ މައްސަލަ  ،ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލަތައް ކޯަޓށް ބަލައިގަންާނނ  )ހ( . 44
 ފޯމުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ. ކަނޑައަޅައިފައިވާހުށަހެޅުމަށް 

ތެއްގައި ހާލަކޮށްފައިނުާވ އައްޔަނުވަކ ލަކު  ނ ޚަޞްމަކު ތަމްސ ލުކުރުމަށް ޤާނޫ )ށ(  
ފޯމު ތެރިކަމަށް އެދ  ޚަޞްމުންނަށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހ  ފޯުމތައް ުފރުމަށް އެހ 

 ފުރައިދިނުމުގައި ކޯޓުގެ ފަރާތުން އެހ ތެރިވާންވާނެއެވެ.

ދަޢުވާ ުނވަތަ 
މަްއސަލަިއގެ ފޯމު 

 ހުށަހަޅާނެ ގޮތް 

       ،ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ފޯމު ކޯޓަށް ބަލައިގަންނާނ   . 45
cases@civilcourt.mv  ަކޯޓުގެ ކައުންޓަރަްށ އަށް ފޯމު އ މެއިލްކޮށްގެން ނުަވތ    
 ފޯމު ހުށަހަޅައިގެންނެވެ. 

ދަޢުާވއެއް ހުަށހެުޅމުން 
ކޯޓުން ފުރިހަމަކުަރންޖެހ  

  އިުޖރާއަތުަތއް

އެ ފޯުމ  ،ދަޢުވާ ފޯމާއި މައްސަލަތަކުގެ އެެހނިހެން ލިޔުްނތައް ކޯޓަްށ ލިބުމާެއކު (ހ) . 46
 ،ފަރާުތގެ މަޢުލޫމާތު ހެޅިހުށަދަޢުވާ ފޯމު  އާއިނުވަތަ ލިޔުން ިލބުނު ތާރ ޚާއި ގަޑި

 ނޯޓުުކރަން ވާނެއެވެ.ފޯމުގައި ނުވަތަ ލިޔުމުގައި 
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( ދުވަހުގެ ތިނެއް) 3ދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމ  މަސައްކަތު  (ށ)  
ޯފމު އިޞްލާޙު ތެރ ގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާ ފޯމު ފުރިހަމަވާކަން ނުަވތަ 

 އެ ފޯމު ުހަށހެޅި ފަރާތަށް  ،ލިޔުމެއް އޮތްނަމަހަޅަންެޖހ  ކުރަންޖެހ ކަން ނުވަތަ ުހށަ
 އަންގަންވާނެއެވެ. ރރަޖިސްޓްރާއެކަން 

ކަމެއް  އެ ،ދ  މުއްދަތަކ  ރރަޖިސްޓްރާ އެންގުމުގެގޮތުންމަށް ކަމެއް ކުރުވަކި  (ނ)  
 އެކަށ ގެންވާ މުއްދަތެއް ކަމަށް ވާންޖެހ ނެއެވެ.  ކުރުމަށް

 ޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް ދ  މުއްދަތުގައި އެ ފޯމު އިއަލުން  ފައިކޮށްއިޞްލާޙުފޯމު  (ރ)  
      ،ނުކޮށްފިނަމަ، ނުވަަތ ފުރިހަމަުކރަން އަންގާ ކަމެއް ފުރިހަަމ ނުކޮށްފިނަމަ

 އަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ރރަޖިސްޓްރާ ،ލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޠިއެ ފޯމު ބާ

ކޯޓުގެ ވަގުތ   ،ނަމަވެސްއޮތް  ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި )ށ(މި މާއްދާގެ  ( ބ)  
ވާނަމަ، އެފަަދ ހުށަހަޅައިފައިފަރުވާގެ އަވަސް ފިޔަވަޅެއް އަޅައިދިނުމަށް އެދި 

 ރ)ސައުވ ސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރ ގައި ރަޖިސްޓްރާ 24ފޯމުތަކާމެދު ލަސްވެގެން 
އަށް ފޮނުވަްނ ޤާޟ  އިސް ކާއެކުލިޔުންތަފޯމު  ގޮތެއް ނިންމައި، އެ މައްސަލައިގެ

   ވެ.ވާނެއެ

ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ދަޢުވާ ފޯމު ނުވަތަ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ނުވަތަ އެނޫންވެސް  . 47   ރަިޖސްޓްރ ޝަން ފ 
 ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން   ،ފ އެއް ދައްކަންޖެހ ނަމަ ޓަކައި ކުރުމަށް ފޯމެއް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓަރ  

ފ އަކ  ދަޢުވާ ފޯމު  ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ދައްކާދައްކަންވާނެެއވެ. އެ ފ   ކޯޓަށް 
 ސް އަނބުރާ ިލބ ނެ ފައިސާއެއް ނޫނެވެ. ސް ނުވަތަ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިޔަޔަލުކުރިޠިބާ

 ލިޔެކިޔުންތައް ކޯޓަށް
  ހުށަހެޅުން

ގޮތްތަކުން އަންނަނިވި ފޮނުވުމުގައި  ިލޔެކިޔުންތައްއެންމެހައި ކޯޓަށް ފޮނުވަންޖެހ   )ހ( . 48
 ނެއެވެ.ޢަމަލުކުރެވިދާ ކުރެ ގޮތަކަށް

 ނުވަތަ  ؛ންޓަރަށްކައު ކޯޓުގެ (1)   

 ނުވަތަ ؛މެއިލް މެދުވެރިކޮށް-އ  ގެސެކްޝަނު ހުށަހަޅަންޖެހ  ލިޔުމެއް އެ (2)   

 ،ފައިވާނަމަށްމަތުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމޮއިލެކްޓްރޯނިކް ފައިލިންގ ޚިދު (3)   
 .މަތެއް މެދުވެރިކޮށްއެފަދަ ޚިދު
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ލިޔުމެއް،  ޅާހުށަހަ  ށްޝަރ ޢަތަ ،ހެން އޮތް ނަމަވެސްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެ )ށ(  
 މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.ޝަރ ޢަތުގެ މަޖިލ ހުގައި ބަލައިަގތުމަށް 

 ،ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ކަމުގައި ބަލާނ  ދުވަހު އެ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ލިޔުންތައް  (ނ)  
 ތަ ލިޔުމެއް ނުވަ ކުރިން އެ ފޯމެއް  ގެ 14:00 އްގެދުވަހެރަސްމ  ކޯޓުގެ 

ފޮނުވި  ނުވަތަ ލިޔުން ފަހުން ފޮނުވާ ފޯމުގެ  14:00ނަމައެވެ.  ވާފޮނުވައިފައި
 ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމ  ދުވަހުގެ ތާރ ޚެވެ.  ،ތާރ ޚު ކަމުގައި ބަލާނ 

އިލެކްޓްރޯނިކް  ނަމަ،ދައްކަންޖެހ ފައިސާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ލިޔުންތަކަށް  (ރ)  
  ދެއްކިދާނެއެވެ.  އެއްފައިސާ އެކޮށް މެދުވެރި އްތެވަސ ލަ

 ވަނަ ބައި ފަސް 

 މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރާ ގޮތް 

 ރ މަްއސަލަ ރަިޖސްޓަ
 ކުރުން 

 ،ރ ކުރުމާއެކުއެ މައްސަލައެއް ރަޖިސްޓަ  ،މައްސަލައެއްގެ ދަޢުވާ ފޯމު ބަލައިގަނެ )ހ( . 49
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރެއް  ކޮންމެ މައްސަލައަކަށް ،ރ ކުރާ ތަރުތ ބުންރަޖިސްޓަ

އަށް ޤާޟ އިސް ލިޔުންތަކާއެކު ،ފޯމުދ ންވާނެއެވެ. އަދި މައްސަލައިގެ 
  ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން މައްސަލައެއްގައި ވަގުތ  ކޯޓަށް ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ  )ށ(  
ލަ ކު ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ އަމުުރގެ މައްސަޚަޞްމައެދި  ކަށްއަމުރަ

ކޯޓުގެ ަޤޟިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށް، ޤަޟިއްޔާ  ،ހިންގަންވާނ 
 ނަންބަރެއް ދ ގެންނެވެ. 

މައްސަލަތަަކށް ޤަޟިއްޔާ ސިވިލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަންގެ  (ނ)  
 ގޮތަެށވެ.  އަްނނަނިވިނަންބަރު ދ ނ  

 ލް ކޯޓު()ސިވި CVC-2022-01ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:  (1)   

ހުުޅމާލެ  ގެ)ސިވިލް ކޯޓު CVCHD-2022-01ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:  (2)   
 ޑިވިޜަން(  
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 ޤާޟ މަްއސަލަ ބަލާ 
 ުކރުން އައްޔަނު

 އަކުޤާޟ އެ މައްސަލައެއް ބަާލނ   ،ލިބުމުން އަށްޤާޟ އިސް ،މައްސަލައިގެ ފައިލު )ހ( . 50
 ކުރަންވާނެއެވެ. އައްޔަނު

 ން ޤާޟ   ނެމައްސަލަ ަބލާބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މާއްދާގެ )ހ( ގައި  މި )ށ(  
 ބެހެުމންދާނ  ގޮަތށް ހަމަހަމަޔަށްންަނށް މައްސަލަތައް ޤާޟ ހުރިހާ  ،ކަނޑައަޅާނ 

 ންޤާޟ މައްސަލަތަަކށް ޝަރ ޢަތްކުރާ ސެކްޝަންތަކުގެ ތަރުތ ބުންނެވެ. 
 ކުރަން ކަށަވަރު ޤާޟ  ތަރުތ ބަށް ޢަމަލުކުރެވ ކަން އިސް ކުރުމުގައި މި އައްޔަނު
 ވާނެއެވެ.

މަްއސަލަިއގެ 
ލިޔެކިޔުންތައް ދަުޢވާލިބ  

 ށް ަރއްދުުކރުން ފަރާތަ

        ،މަްއސަލައިގެ ފައިލު ލިބުމުން، ަދޢުވާ ފޯމާއި އަށްޤާޟ މައްސަލަ ބަލާ  )ހ( . 51
      2021/32ޤާނޫުނ ނަްނބަރު   ،ފޮނުވަންޖެހ  ިލޔުންތައް އެ ފޯމާއެކު

ްނ ތ ގޮތުގެ މަ ވަނަ މާއްދާގައިވާ  410ގެ ( ނުރާއަތުގެ ޤާނޫމަދަނ  އިޖު)
  ވާނެއެވެ. ދަޢުވާލިބ  ފަރާތަށް ރައްދުކުރަން

 ވާލިބ އެ ފޯމާއެކު ފޮނުވަންޖެހ  ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި ފޮނުުވމަށް ދަޢު ،ދަޢުވާ ފޯމާއި (ށ)  
ޤާނޫނު ނަންބަުރ   ،ފަރާތުން އެދިފައިވާ ވަސ ލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވައިފިނަމަ

ގޮތުގެ  ވަނަ މާއްާދގައިވާ 410ގެ ( ރާއަތުގެ ޤާނޫނުމަދަނ  އިޖު) 2021/32
 ކަމުގައި ބެލ ނެއެވެ. ން އަތުން އަތަށް ރައްދުކުރެުވނ ތ މަ

ދުގެ ގަވާއި މި ،ފޮނުވާ އަމުރު އޮންނަންވާނ  އެންގުމުގެގޮުތން ށްވުމަހާޒިރުކޯޓަށް  )ހ( . 52 ުވމުގެ އަުމރު ހާޒިރުކޯޓަށް 
 ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. 54ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

ދަޢުވާކުރާ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބ   ،މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ އަމުރު މި )ށ(  
ޤާނޫނު  ،ތެއް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވައިިފނަމަވަސ ލަ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަރާތުން 
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ 409ގެ ( މަދަނ  ިއޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2021/32ނަންބަރު 
 ކަމުގައި ބެލ ނެއެވެ. ން އަތުން އަަތށް ރައްދުކުރެވުނ ތ ގޮތުގެ މަ

މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް  މި )ނ(  
ތެއް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެއިްނ ވަސ ލަފޮނުވާ އަމުރުތައް ކޯޓުން ަކނޑައަޅާ 

 ފޮނުވިދާނެއެވެ. ކޮށްތެއް މެދުވެރިވަސ ލަފަރާތެއް އެދ  
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 ވަނަ ބައި ހަ 

 ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ  ލިޔުންތައް އިޚްތިލާފު އޮންނަ މައްސަލަތަކުގެ 

ފޯާމއި ލިޔުންތައް  ވާދަޢު
 ރަްއދުކުރުން 

ޤާނޫނު ނަންބަރު ފޯމާއި،  އިޚްތިލާފު އޮންނަ ބާވަތުގެ މައްސަލައެއްގެ ދަޢުވާ )ހ( . 53
ވަަނ މާއްދާގައި  101ގެ ( އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު މަދަނ ) 2021/32
ލިޔެކިުޔންތައް ދަޢުވާލިބ  ފަރާަތށް ލިބުުމން، ދަޢުވާލިބ   ފޯމުތަކާއި ކޮށްފައިވާބަޔާން
  ،)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރ ގައި 14ލިބ  ތާރ ޚުން ފެށިގެން އެ ލިޔުންތައް  ފަރާތަށް

 އި،ފަކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި  108ޤާނޫނުގެ އެ 
ދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު ގަވާއިމި )ދަޢުވާ ފޯމާ ހަވާލުވިކަން އަންގަިއދ  ލިޔުން 

 ކޯޓަށް ފޮނުވަންެޖހ ނެއެވެ.( 2

ލިޔުންތައް ދަުޢވާލިބ  ފަރާތަްށ  އިމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފޯމުތަކާ (ށ)  
  ،މި ލިޔުމަކ  ވެ.ންނެއި 51 ގައިވާ ފޯމުދުގެ ޖަދުވަލުގަވާއި މި ،ރައްދުކުރާނ 

ވަަނ  103ެގ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނު) 2021/32ޤާނޫނު ަނންބަރު 
 މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގުނަން ފެށުމަށް ބ ނުންކުރެވ ނެ ލިޔުމެކެވެ.

ެމދު ޞާކޯޓުގެ އިޚްިތޞާ
 ސުވާލު އުެފއްުދން 

ޤާނޫުނ  ،ވާލު އުފައްދާނަމަމެދު ސުޞާދަޢުވާލިބ  ފަރާތުން ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާ )ހ(  . 54
ވަނަ މާއްދާގައި  101ގެ ( މަދަނ  ިއޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2021/32ނަންބަރު 

      ލިޔެކިޔުން ދަޢުވާލިބ  ފަރާަތށް ރައްދުކުރެވ ތާ ފޯމުތަކާއި  ކޮށްފައިވާބަޔާން
 އަންނަނިވި ގޮތަށް ޢަަމލުކުރަންވާެނއެވެ. )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރ ގައި 14

ގަވާއިދުގެ  މި) ލިޔުން އަންގައިދ  ހަވާލުވިކަން ފޯމާ ދަޢުވާ (1)   
 އަދި  ؛ކޯޓަށް ފޮނުވުން ފައި( ފުރިހަމަކޮށ2ްޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

       ދަޢުވާ ފޯމާ ހަވާލުވިކަން ައންގައިދ  ލިޔުން ކޯޓަށް ުހަށހަޅާތާ (2)   
މެދު ޮގތެއް )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރ ގަިއ ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞާ 14

( 3ދިނުމަށް އެދ  ފޯމު )މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު ކަނޑައަޅައި
 ކޯޓަށް ފޮނުުވން. ފައިފުރިހަމަކޮށް

  ،ނުވާނަމަ އުފައްދައިފައިމެދު ސުވާލު ޞާދަޢުވާލިބ  ފަރާތުން ކޯޓުގެ އިޚްިތޞާ )ށ(  
ވަަނ  101ެގ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނު) 2021/32ޤާނޫނު ަނންބަރު 
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   ،ލިބުމާއެކުދަޢުވާލިބ  ފަރާަތށް  ންތައްލިޔު ފޯުމަތކާއި ކޮށްފައިވާމާއްދާގައި ބަޔާން
ަދުޢވާއަށް ރައްދު  ަދޢުވާއަށް ރައްދުދ ންވާނެއެވެ. ގޮތުެގ މަތ ން ޤާނޫނުގައިވާއެ 

 ތަކުން ުކރެ ގޮތެއް އިޚްތިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ. ތްގޮ ތިރ ގައިވާދިނުމަށް 

 ؛އަށް އެއްބަސްވުންދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މުޅި ދަޢުވާ (1)   

 ؛އަނެއް ބަޔަށް އިންކާރުކުރުން ،ދަޢުވާގެ ބަޔަކަށް އެއްބަސްވެ (2)   

 .މުޅި ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރުން (3)   

ކޯޓުން ލިޔެކިޔުންތައް 
 ބަލަިއގަތުން 

ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުން ދަޢުވާގެ ރައްދުގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް  . 55
ހަވާލުވި މުވައްޒަފެއް  ،އާއިގަޑި ،މަށްަފހު، އެ ލިޔުންތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ތާރ ޚާއިބަލައިގަތު

 ވާނެއެވެ.އެ ލިޔުމުގައި ޯނޓުކުރަންއެނގ ނ  ގޮތަށް 

 ޚަްޞމުންަނށްޔުންތައް ލި
 ރަްއދުކުރުން 

 ކުޚަޞްމަ ގުޅިގެން ޝަރ ަޢތާނުވާނަމަ،  ދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިގަވާއި މި . 56
ތެރ ގައި އަނެއް  ހުގެ( ުދވަހަތެއް) 7ރަސްމ  ބަންދު ނޫން  ،ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް

 ޚަޞްމަށް ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ.

(1) 
 މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވުން 

މުޅި ދަުޢާވއަށް 
 އެްއބަްސވުން 

ލިބ  ދަޢުވާގެ ލިޔުންތައް  ،ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުން މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވާނަމަ )ހ( . 57
 2021/32ޤާނޫނު ނަންަބރު   ،)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރ ގައި 14ތާރ ޚުން ފެށިގެން 

ލިޔުންތައް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ  104ގެ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)
  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ކޯޓަށް ފޮނުަވންވާނެއެވެ.

ށް އެކަން ޔާންކޮއެއްބަސްވާކަން ބަ ،މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވާނަމަ (1) )ށ(  
ނުވަތަ  ންއި 4 ދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމުގަވާއިމި  ،ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނ 

 ެނވެ.   ނުވަތަ ބަޔާނަކުން ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުން ކޯަޓށް ފޮނުާވ ސިޓ އަކުން

ނަަމ، މުޅި ނުވަތަ ބަޔާނަކުންމުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވަނ  ިސޓ އަކުން  (2)   
ށް އެަކން އަންގާއިރު، އެ ަދޢުވާއަކ  ފަިއސާ ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވެ ކޯޓަ 
ކުރާނެ ތާރ ޚެއް ޚަލާޞްއެ ފައިސާ ދައްކައި  ،ހޯދުމުގެ ދަޢުވާއެއްނަމަ
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ދަޢުާވއަށް އަދި ދަޢުވާލިބ  ފަރާުތން ކޯޓަްށ އަންގަންވާނެއެވެ. 
        ގައި ހާޒިރު އެއްބަސްވާކަން ކޯޓަށް އަންގާއިރު، އ ނާގެ ޣައިރު 

 އެދެވިދާނެއެވެ.އެ ލިޔުމުގައި  ކުމްކުރުމަށްއެ މައްސަލައިގައި ޙު

ނަަމ، ސިޓ  ނުވަތަ ބަޔާނަކުންމުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވަނ  ސިޓ އަކުން  (3)   
ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުން ސޮއިކޮށް އިނގިލ ެގ  ،އޮންނަންވާނ ނުވަތަ ބަޔާން 

 ގައިމަޢުލޫމާތު ސިޓ  ފަރާތާ ގުޅ ނެ އަދި އެ  ޖަހައިފައެވެ.ނިޝާން 
ނުވަތަ ަބޔާން ގައި ހިމަަނންާވނެއެވެ. މި ސިޓ  ބަޔާނު ނުވަތަ

 ފޮނުވިދާނެއެވެ.  ވެސް ންލުއެޓ ޗްމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި އ މެއި

ނުވަތަ ސިޓ  ވާއަށް ެއއްބަސްވާކަން ބަޔާންކޮށް ފޮނުވާ ފަރާތުން ަދޢު ވާލިބ ދަޢު )ނ(  
ރާތުންކަްނ ފޮނުވ  ދަޢުވާލިބ  ފަ ނުވަތަ ބަޔާން ސިޓ  ،ލިބުމުންބަޔާން ކޯޓަށް 
 ކުރަންވާނެއެވެ.  ކޯޓުން ކަށަވަރު

 ގައިވާ ވާއަށް އެއްބަސްވާކަން ބަޔާންކޮށް ފޮނުވާ ސިޓ ފަރާތުން ދަޢު ވާލިބ ދަޢު )ރ(  
ކޮށް އެއްބަސްވާކަން މުޠުލަޤުގައިވާ އިބާާރތުްނ މުޅި ދަޢުވާއަށް ނުވަތަ ބަޔާނު

ގޮތަކަށް ޮގތުންުކރެ )ދ އް(  2އަްނނަނިވި  ،ކަށަވަރު ނުކުރެވ ނަމަ
 ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ.

ބަޔާނެއް  ގެންއ ނާއާ ސުވާލުކޮށް ،ޮކށްހާޒިރުދަޢުވާލިބ  ފަރާތް ކޯޓަށް  (1)   
 ނުަވތަ  ނެގުން؛

މަްއސަލަ  ،ވެަފއި ނެތްކަމަށް ބަލައިވާއަށް އެއްބަސްމުޅި ދަޢު (2)   
 ޝަރ ޢަތުގެ މަރުޙަލާއަށް ފޮނުވުްނ.

ޝަރ ޢަތް ހިްނގުެމއް 
ްށދިނުަމށް ނެތި ޙުކުމްކޮ

 އެދުން 

އަޑުއެހުމެއްނެތި  ،އެއްބަސްވާނަމަދަޢުވާލިބ  ފަރާތުން މުޅި ދަޢުވާއަށް  )ހ( . 58
ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތަ ދަޢުވާލިބ  ފަާރތަށް ކޯޓުގައި 

ދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ގަވާއިމި  ،ޯކޓަށް ހުަށހަޅާނ އެިދ އެދެވިދާނެއެވެ. އެގޮތަށް 
    ޮގަތށް ޝަރ ޢަތުގެ މަޖިލ ހުގައި ެއދިއްޖެނަމައެވެ.  އިން ނުވަތަ އެ 5 ފޯމު

އެ ދަޢުވާއަކ  ފައިސާ ހޯދުމުގެ ދަޢުވާއެއްނަމަ، އެ ފަިއސާ ދައްކައި 
ދަޢުވާލިބ  ފަރާަތށް ދިނުަމށް އެއްބަސްވާ  ،ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ،ކުރުމަށްޚަލާޞް
 ނެއެވެ.ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ަބޔާންކުރަންވާ ،މުއްދަތު
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތަށް ޙުކުމްކޮށްދިނުން އެދި ަދޢުވާކުރާ ަފރާތުން ނުވަަތ  )ށ(   
ދަޢުވާލިބ  ފަރާުތން ހުަށހަޅައިފިނަމަ، ޝަރ ޢަތް ހިންގުމެއް ނެތި ދަޢުވާެގ 

ޙުކުމްކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތަްށ  ޤާޟ ގެ މައްޗަށް އެ މައްސަލައިގައި ޢުމައުޟޫ
ހަމައެކަނި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް  ،ކުރާނ ހާޒިރުޚަޞްމުން ކޯޓަށް  ،ޙުކުމްކުރާއިރު
 އިއްވުމަށެވެ. 

          މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތަށް ޙުކުމްކުރާއިރު، އެއްވެސް ޚަޞްމަކު  )ނ(  
ވާނަމަ، ހުށަހަޅައިފައިގައި ޙުކުމްކުރަން އެދި ކޯޓަށް ހާޒިރުއެ ޙަޞްމެއްގެ ޣައިރު 

 ގައެވެ. ހާޒިރުއެގޮތަށް އެދިފައިވާ ޚަޞްމުގެ ޣައިރު  ،ކުމްކުރާނ އެ މައްސަލައިގެ ޙު

 ރިކޯޑުސާބިތު ަދރަނ ގެ 
 ބެލެހެއްޓުން 

ކޯޓުން ކުރާ ކޮންމެ ޙުކުމެއްގެ ސާބިތު  ފައިދަރަނި ސާބިތުކޮށް ފައިސާ ދައްކަން އަންގައި . 59
ޓުން ކޯ ގޮތަށް ގައިވާ 52 ގައިވާ ފޯމުދުގެ ޖަދުވަލުގަވާއި މި ،ރިކޯޑުދަރަނ ގެ 

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. 

ދަޢުވާިލބ  ފަރާތުން 
ދަޢުާވއަށް 

 ،އެްއބަްސވިަނމަެވސް
ޙުކުމްކުުރމަށް ކޯޓުަގއި 
 އެދިަފއިުނވާ މަްއސަލަަތއް 

     ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުން މުޅި ދަޢުާވއަށް އެއްބަސްވިނަމަވެސް، ދެ ފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކުން  . 60
ނުވާނަމަ، އެ މައްސަލައެއްގައި ޙުކުމްކުރާނ   އެދިފައިއެ މައްސަލައިގައި ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް 

 އެވެ. ގަޓަކައި އަޑުއެހުމެއް ބ އްވުމަށްފަހު ކަމަށް އެ

(2) 
 ދަޢުވާގެ ބަޔަކަށް އެއްބަސްވުން  

ދަޢުާވގެ ބަޔަކަށް 
 އެްއބަްސވުން 

އް ދަޢުވާގެ ލިޔުންތަ ،އެއްބަސްވާނަމަދަޢުވާގެ ވަިކ ބަޔަކަށް ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުން  )ހ( . 61
ޤާނޫނު ނަްނބަުރ  )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރ ގައި  14ލިބ  ތާރ ޚުން ފެށިގެން 

( ގައިވާ ށވަނަ މާއްދާގެ ) 104ގެ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2021/32
 ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ޯކޓަށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ.

    ،ކަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނ އެ ،ދަޢުވާގެ ވަކި ބަޔަކަށް އެއްބަސްވާކަން ބަޔާންކޮށް )ށ(  
 ނެވެ. ންއި 6 ގައިވާ ފޯމުދުގެ ޖަދުވަލުގަވާއިމި 

ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުން ދަޢުާވގެ ބަޔަކަށް އެއްބަސްވާނަމަ، އެ މައްސަލައިގައި  )ނ(  
     ގިނަވެގެން  ،ނިންމުމެއް ނިންމައިިދނުމަށް ަދޢުވާކުރާ ފަރާތުން ުހށަހަޅާގޮތް
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 ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. އެގޮަތށް ކޯޓަށް އެދި )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރ ގައި 14
 އިންނެވެ.  5 ގައިވާ ފޯމުދުގެ ޖަދުވަލުގަވާއިމި  ،ހުށަހަޅާނ 

މަްއސަލަ 
 ނިންަމއިދިުނމަށް ެއދުން 

ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުން ދަޢުވާގެ ަބޔަކަށް އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ، އަދި ދަޢުވާލިބ   )ހ( . 62
ން ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ެއދި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެއްބަސްވި ބަޔަށް ކޯޓު 

ވާނަަމ، ނުވަތަ ދަޢުވާިލބ  ފަރާތުން ެއއްބަސްވި ގޮތް ހުށަހަޅައިފައިފަރާތުން 
ލުކޮށް މުޅި މައްސަލަ ނިންމައިދިނުމަށް ދަޢުވާުކރާ ފަރާތުްނ ގަބޫ

މެްއ އެ މައްސަލައިގައި ކޯޓުން ނިންމު ،ވާނަމަ، ޝަރ ޢަތް ުނހިންގައިހުށަހަޅައިފައި
 ނިންމަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތަްށ ދަޢުވާގެ އެއްބަސްވި ބަޔާމެދު ކޯޓުން ގޮތެްއ  )ށ(  
ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، އެ ދަޢުވާގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ދަޢުާވލިބ  ފަރާތުްނ 

ޓަކަިއ އެ މައްސަލަ  ގެންދިއުމަށް ކުރިޔަށްއެއްބަސްނުވާ ބައިގެ ޝަރ ަޢްތ 
ޢަތުގެ މަރުޙަލާއަށް ފޮނުވާނ އެވެ. ދަޢުވާގެ އެއްބަސްވި ބައިގެ މައްޗަށް ޝަރ 

އެ ޤަޟިއްޔާގައި ނެރ  އަމުރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެއަށްފަހު،  ،ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނ 
         ހަމަ  ،ގެންދާނ  ކުރިޔަށްއެ ދަޢުވާގެ އެއްބަސްނުވާ ބައިގެ ޝަރ ޢަތް 

 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރުގެ ދަުށންނެވެ.  އެ ޤަޟިއްޔާއަށް ކުރިންވެސް ދ ފައިވާ

(3) 
 މުޅި ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރުން 

ޤާނޫުނ  ،ދަޢުވާލިބ  ފަރާުތން މުޅި ދަޢުާވއަށް އިންކާރުކުރާނަމަ ޢަމަލުކުރާނ  )ހ( . 63 ދަޢުާވގެ ދިފާޢު 
ވަނަ މާއްދާއާއި  105ގެ ( މަދަނ  ިއޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2021/32ނަންބަރު 

ދުގެ ގަވާއިމި  ، ގޮތަށެވެ. "ދަޢުވާގެ ދިފާޢު" އޮންނަންވާނ ވަނަ މާއްދާގައިވާ 106
 އިންނެވެ. 7ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

 ނިވި މުްއދަތުތަކުގައެވެ.ނައަން  ،ދަޢުވާ ލިބ  ފަރާތުން ދަޢުވާގެ ިދފާޢު ހުށަހަޅާނ  )ށ(  

 ނުވަތަ ؛)ސާދަ( ދުވަސް 14ލިބ ތާ  ފޯމު ދަޢުވާ (1)   

           2021/32ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،ލިބ  ފަރާތުންދަޢުވާ  (2)   
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  101ގެ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)
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26 
 

ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގެ  ،ދަޢުވާ ހަވާލުވިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަެހޅުމާއެކު
ދަޢުވާގެ ލިޔުން ދަޢުވާލިބ   ،މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދިަފއިވާނަމަ

  ؛)ައށާވ ސް( ދުވަސް 28ށް ލިބ ތާ ފަރާތަ

ވާނަމަ،  ވަނ  ދިވެހިރާއްޖެއިން ބ ރަށް ކަމުގައިފޮނުވައިފައިދަޢުވާ ފޯމު  (3)   
)ސާދަ(  14( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތަކަށް ށމި މާއްދާގެ )

 ދުވަސް އިތުރުވާނެއެވެ.

        ޅުުމގެ މުއްދަތަށްދިފާޢު ހުށަހެ ބަާޔންކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި  )ނ(  
)އަށާވ ސް( ދުވަސް އިތުރުކުރުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާއި ދަޢުވާލިބ  ފަރާތަްށ  28

 އެއްބަސްވެވިދާނެއެވެ.

ދަޢުވާލިބ  ފަާރތުން ުހށަހަާޅ "ދަޢުވާގެ ދިފާޢު" ަދޢުާވކުރާ ފަރާތަށް ކޯުޓން  . 64 ދިފާޢުއަށް ަރްއދު ދިނުން 
     ޢު" ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ލިބުުމން "ދިފާޢުގެ ރައްދު"ފޮނުވަންވާނެއެވެ. "ދަޢުވާގެ ދިފާ 

އިން ކޯޓަށް  8ދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު ގަވާއި)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރ ގައި މި  14
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ދިފާޢުގެ ަރްއދުގެ  ަޖވާބު 
  ދިނުން

ަތށް ފޮނުވައި، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި "ިދފާޢުގެ ރައްދު" ދަޢުވާލިބ  ފަރާ )ހ( . 65
     އެކަމަށް ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުން ހުށަހަޅާ "ދިފާޢުގެ ރައްދުގެ ޖަވާބު" ދިނުމަށް

)ސާދަ( ދުވަހުގެ މުއްަދތެއް ކޯޓުން ދ ންވާނެއެވެ. "ދިފާޢުގެ ަރއްދުގެ ޖަވާބު"  14
 އިންނެވެ.  9ދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު ގަވާއިމި  ،ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުން ދ ނ 

 ވާ ރަްއދު ދަޢު 
 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުން ރައްދު ދަޢުވާއެއް ހުށަހަޅާނަމަ، އެގޮތުން  . 66
 އިންނެވެ.  10ދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު ގަވާއި މި ،ހުށަހަޅާ ރައްދު ދަޢުވާ ހުށަހަޅާނ  

ފަހުން ރަްއދު ދަުޢވާެއއް 
 ހުށަހެޅުން 

ދު ދަޢުވާއެއް ހުށަހަޅާނަމަ، ރައްދު ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމަށްފަުހ، ރައް . 67
މިފަދަ ރައްުދ  ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ. 11ދުެގ ަޖދުވަލުގައިވާ ފޯމު ގަވާއިހުއްދައަށް އެދި މި 

އެފަދަ  ،ގެންދިއުމަށް ކޯޓުން ހުއްދަ ދ ނ ، ދަޢުވާގެ ިދާފޢު ހުށަހެޅިއިރު ކުރިޔަށްދަޢުވާއެއް 
 ތު އޮތްކަމަށް ބެލެވ ނެ ަސބަބެއް ނެްތނަމައެވެ.ޞަޅުމުގެ ފުރުރައްދު ދަޢުވާއެއް ހުށަހެ
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ޚަޞްމަކު އިތުރުުކރަން 
 އެދ  ފޯމު 

ރައްދު ދަޢުވާގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް އެ ދަޢުވާއެއް ރައްދު  . 68
        ،ދ ނ އެ ކުރަން އެދ ނަމަ، ރައްދު ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ޚަޞްމު އިތުރުކުރުމަށް

 އިންނެވެ. 12ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު މި ގަވާއިދުގެ 

 އިތުރު ދަުޢވާ 
 

ދަޢުވާލިބ  ިގނަ ފަރާްތތަކެއް ިތބެފައި، އެއިްނ ފަރާތަކުްނ ދަޢުާވލިބ  ފަރާަތށް ދ ފައިާވ  . 69
ގެއްލުމެއްގެ ބަދަލު ދިނުމަށް އެއްބަސްވާނަމަ، އިތުރު ދަޢުވާއެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 އިންނެވެ.  13ދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު ގަވާއިިމ  ،ރު ދަޢުވާ ހުށަހަޅަންވާނ އިތު

ފަހުން އިތުރު ދަޢުާވއެއް 
  ހުށަހެޅުން

ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހަޅާ ވަގުތު ފިޔަވައި އެހެން ވަގުތެއްގައި އިތުރު ދަޢުވާއެއް  )ހ( . 70
ޢުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ހުށަހަޅާނަމަ، އެކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދެންވާނެއެވެ. އިތުރު ދަ

 އިންނެވެ.  11ދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު ގަވާއިމި  ،ހުއްދައަށް އެދ ނ 

ނުވަތަ މައުޟޫޢ  ދަޢުވާއާއެކު  ،އިތުރު ދަޢުވާއެއް ކޯޓުން ބަލައިގަންނާނ  )ށ(  
     މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ) 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު   ،ގެންދާނ ކުރިޔަށް
އެ މައްސަަލއަކ  އަސްލު  ގޮތުގެ މަތ ންަގއިވާ ަވނަ މާއްދާ 159ގެ ( ޤާނޫނު

 މައުޟޫޢ  މައްސަލައާއެކު ހިންގެން އޮތް މައްސަލައެއް ކަމަށްވާނަމައެވެ. 

ހިނގަމުންދާ މައުޟޫޢ  މައްސަލައިގައި އިތުރު ދަޢުވާއެއް ކޮށްފައިވާނަމަ، އަދި  )ނ(  
ސަލައެއްނަމަ، އެ ދަޢުވާއަކ  މައުޟޫޢ  މައްސަލައާއެކު ހިންގުމަށް ނިންމާ މައް

 މައްސަލަ ހިންގާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ކޯޓުން ދ ންވާނެއެވެ. 

ދިފާޢު ހުށަހަާޅއިރު ރަްއދު 
ދަޢުާވއެއް ުނވަތަ ިއތުރު 

 ދަޢުާވއެއް ހުަށހެޅުން 

ދަޢުވާލިބ  ފަރާުތން ދިފާޢު ހުށަަހޅާއިރު ދިފާޢު ފޯމާއެކު ރައްދު ދަޢުވާއެއް ނުވަަތ  )ހ( . 71
ޅައިފިނަަމ، ރައްދު ދަޢުވާއަށާއި އިތުރު ދަުޢވާއަށް ދިފާުޢ އިތުރު ދަޢުވާއެއް ހުށަހަ

     އިތުރު ދަޢުވާ ރައްދުވާ ޚަޞްމަށް އަންގައި،  އާއިހުށަހެޅުމަށް ރައްދު ދަޢުވާ
 ،ތަރުތ ބުން ރައްދު ދަޢުވާއަށާއި އިތުރު ދަޢުވާއަށް ދިފާޢު ހުށަހަޅައި ބަޔާންކުރިމި 

 ކުރިޔަށްދިނުމުގެ މަރުޙަލާ، ޯކޓުން ވާބު ރައްުދގެ ޖަ ދިނުމަށާއި ރައްދު ގެދިފާޢު
 ގެންދަންވާނެއެވެ.

މައްސަލައިގެ  ،ކަންކަން ފުރިހަމަވުމުން ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން )ށ(   
 ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ނިމުނ އެވެ. ލިޔުން
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ހުށަހެޅުުމގެ  ލިޔުން
މުްއދަތު އިުތރުކުރަން 

 ހުށަެހޅުން  އެދި

ލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި އެއްވެސް ޚަސްމެއްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހ  މުއްަދުތ ބަދަ ލިޔުން . 72
އިތުރުކުރުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަަހޅައިފިނަމަ، މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދ ކަން ނުވަތަ ނޫންަކްނ 

ދުވަހުގެ އް( ހަތެ) 7އެދ  ދުވަހުން ފެށިގެން  ޚަޞްމުއަދި އިތުރުކޮށްދ  މުއްދަތު އެގޮތަށް 
މަށާއި މައްސަލައިގެ އަނެއް ޞްއި ކޯޓުން ކަނޑައަޅައި އެގޮތަށް އެދި ހުށަހެޅި ޚަތެރ ގަ

 މަށް އެކަން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.ޞްޚަ

 ވަނަ ބައި ތް ހަ 

 ގައި ކުރާ ޙުކުމް ހާޒިރުޣައިރު 

ަގއި ހާިޒރުޣައިރު 
 ޙުކުމްކުުރން 

    ގެ ( ރާއަތުގެ ޤާނޫނުމަދަނ  ިއޖު) 2021/32ޤާނޫނު ަނންބަރު  ދަޢުވާލިބ  ފަރާުތން . 73
ގުޅ  ެއހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަާކ  ދަޢުވާއާ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން، ދަޢުވާއާއި، 100
)ސާދަ( ދުވަހުގެ  14މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ 103ލުވުމަށްފަުހ، މި ޤާނޫނުގެ ހަވާ

 ހުަށހަޅައިފައި ޢެއްއަދި ދަޢުވާއަށް ދިފާ ،ނުވާނަމަ އެއްބަސްެވފައި މުއްދަތުގައި ދަޢުވާއަށް
ދިހަވަނަ ބާބުގަިއ  ާޤނޫނުގެެއ ނުވާނަމަ، ަދޢުވާލިބ  ފަރާތާ ދެޮކޅަށް މައްސަލަ ނިންމައި، 

ގައި ޙުކުމެއް ކޮށްދިނުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަްށ ހާޒިރުަޣއިރު  ގޮތުގެ މަތ ންބަޔާންކޮށްފައިވާ 
   .އެދެވިދާނެއެވެ

ދިފާޢު ހުށަހެުޅމަށް 
ދ ފަިއވާ ުމއްދަތު 

 ތުރުުކރުން އި

)ސާދަ(  14ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުން ަދޢުވާއަށް ދިފާޢެއް ހުށަހެޅުމަށް ލިިބފައިާވ  )ހ( . 74
ދުވަހުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، އެ ހުއްދަ ކޯޓުން 

ގައި ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް ދަޢުވާކުރާ ަފރާތުން ކޯޓަްށ ހާޒިރުދ ފައިވާނަމަ، ޣައިރު 
 އިތުރުކުެރވުނު މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ަދޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅ ނ  އެގޮތުން

 ނުވާނަމައެވެ. ހުށަހަޅައިފައި

 ލިޔުން ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި އެއްވެސް ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅަންޖެހ   ލިޔުން )ށ(  
ރުމުގެ ކޯޓަށް ހުށަނާޅައި، މުއްދަތަށް ޢަމަލުކު ލިޔުންހުށަހަޅަންޖެހ  މުއްދަތުގައި، 

މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ) 2021/32ޤާޫނުނ ނަންބަރު  ފުވެއްޖެނަމަ،ވާޖިބާ ޚިލާ
     ދުގެގަވާއިމި  ،ގޮތުެގ މަތ ންދިހަވަނަ ބާބުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގެ( ޤާނޫނު
ގައި އެ މައްސަލައިގައި ހާޒިރުވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުން ޣައިރު  74
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މުގެ ޙައްޤު، ކޯޓުގެ އެންގުމާ ޚިލާފުނުވާ ޙުކުމް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅު
 ޚަޞްމަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ގައި މައްސަލަ ނިންމަންވާނ ، ހާޒިރުޣައިރު  ގޮތުގެ މަތ ންމި މާއްދާގައިވާ  )ނ(  
ވާ ހާޒިރުހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި އަދި އެ މައްސަލައެއްގައި 

 ގައެވެ.ފަރާތެއްގެ ވާހަކަ އަޑުއެހުމަށް ފަހު

 ަގއި ޙުުކމްހާިޒރުޣައިރު 
 ދިނުމަށް ހުަށހެޅުން ކޮށް

ވަަނ  117ެގ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނު) 2021/32ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ހ( . 75
ބަޔާންކޮްށަފއިވާ ބާވަތްތަކުގެ ދަޢުާވތަކާ ުގޅިގެން ޣައިރު   )ހ( ގައިމާއްދާގެ
ހުށަހަޅާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމެއް ކޮށްދިނުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން  ގައި ޙުކުމްހާޒިރު

 އިންނެވެ. 26މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު  ،ހުށަހަޅާނ 

ވަަނ  117ެގ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނު) 2021/32ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ށ(  
ދަުޢވާކުރާ ފަރާތަކ   ،މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބާވަތްތަކުގެ ދަޢުވާތަކާއި

 ،ނަމަވާ ތެރިކަން ލިބިދ ފައިވާ ފަރާތެއް ކަުމގައިރައްކައުނުވަތަ ކުޑަކުއްޖެއް 
ނުވުމުގެ  ހުށަހަޅައިފައިލުވިކަްނ އަންގައިދ  ލިޔުން ހަވާދަޢުވާ ފޯމާ  ނުވަތަ

ގައި ޙުކުމް ހާޒިރުފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް ޣައިރު  ސަބަބުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެ
ޖެއިން ބ ރުގައި ދިރިއުޅ  ކުރުމަށް އެދ  ދަޢުވާލިބ  ަފރާތަކ  ދިވެހިރާއް

ދުގެ ގަވާއި މި ، ޙުކުމްކޮށް ދިނުމަށް ހުށަހަޅާނ ގައިހާޒިރުޣައިރު  ،ފަރާތެއްނަމަ
 އިންނެވެ. 31ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

ވަަނ  409ެގ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނު) 2021/32ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ހ( . 76 އަުމރު ރަްއދުުނވުން 
ގައި ޙުކުމްކުރުމުގެ ހާޒިރުފައިވާ ހާލަތުގައި ޣައިރު މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށް

ގައި ހާޒިރުބާރު ކޯޓަށް ލިބިެގންވެއެވެ. އަިދ އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޣައިރު 
ެގ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޙުކުމްކުރާނ ،

 .ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތަށެވެ 409

ގައި މައްސަލަ ނިންމަންވާނ ، ހާޒިރުޣައިރު  ގޮތުގެ މަތ ންމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ  )ށ(  
ވާ ހާޒިރުހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި އަދި އެ މައްސަލައެއްގައި 

 ފަރާތެއްގެ ވާހަކަ އަޑުއެހުމަށް ފަހުގައެވެ.
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ަގއި ކުރާ ހާިޒރުޣައިރު 
ލު ކުުރމާއި ޠިޙުކުމް ބާ

 ދަލުކުުރން ބަ

ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ލުކުރަން ނުވަތަ ބަަދލުކުރުމަށް ޠިގައި ކުރާ ޙުކުމް ބާހާޒިރުޣައިރު  . 77
ަވނަ މާއްާދގެ ދަށުން ހުށަހަާޅނަމަ،  124ގެ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2021/32

ވ  އިންނެވެ. މިގޮތަށް ބެލެ 27މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު  ،އެގޮތަށް ހުށަހަޅާނ 
އައު ަޤޟިއްޔާ ނަންބަރެއް ދ ގެންނެވެ. އަދި އައު ޤަޟިއްޔާގައި  ،މައްސަލަތައް ބަލާނ 

 މުރާޖަޢާކުރެވުނު މައްސަލައިގެ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރަށް ހަވާލާދ ންާވނެއެވެ.

 ވަނަ ބައި ށް އަ 

 މައްސަލަ ނިންމުން  ގެ އަޑުއެހުމެއް ނުބާއްވައި ޝަރ ޢަތު

ޝަރ ޢަތް ނުހިްނަގއި 
 މުން މަްއސަލަ ނިން

ޤާނޫނު ނަންބަުރ  އެ މައްސަލައަކ  ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މަދަނ  މައްސަލައެއް ނަމަވެސް،  . 78
ަވަނ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  164ގެ ( މަދަނ  އިޖުރާއަުތގެ ޤާނޫނު) 2021/32

ތްތަކުގައި ޝަރ ޢަތް ނުހިންގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ނުވަތަ ހާލަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 ތާ ދެކޮޅަށް މައްސަލައެއް ނިންމުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ިލބިގެންވެއެވެ.ދަޢުވާލިބ  ފަރާ

ޝަރ ޢަތް ނުހިްނަގއި 
މަްއސަލަ ނިންަމއި 

 ދިނުމަށް އެުދން 

 2021/32ާޤނޫުނ ނަންބަުރ  ،ކޯޓުްނ މައްސަލައެއް ނިންމާނ  ،ޝަރ ޢަތް ނުިހންގައި . 79
      އާއި،ނަ މާއްދާވަ  166 ،އާއިވަނަ މާއްދާ 165ގެ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)

ނެވެ. މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ނެތި މައްސަލަ ގޮތުގެ މަތ ންވަނަ މާއްދާގައިވާ  167
ދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ގަވާއި ނިންމައިދިނުމަށް އެދި ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާނަމަ ހުށަހަޅަންާވނ ، މި

 އިންނެވެ.  5ފޯމު 

 ވަނަ ބައި ނުވަ 

 ލަތަކުގައި ދަޢުވާއަށް ރައްދު ދިނުން އިޚްތިލާފެއްނުވާ ބާވަތުގެ މައްސަ 

މަްއސަލަިއގެ ލިޔެކިޔުން 
 ރަްއދުކުރުން 

ވަނަ ބާބުގައި  ފަނަރަގެ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  . 80
ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ފޯމާއި ލިޔުންތައް ކޯޓަްށ  ނުވާ އިޚްތިލާފެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ލިޔުންތައް ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށް ކޯޓުްނ  އެ ފޯމާއި ،ލިބުމުން
ލުވިކަްނ ހަވާރައްދުކުރަންވާނެއެވެ. އެ ލިޔުންަތކާއެކު "އިޚްތިލާފެއްނުވާ ބާވަތުގެ ދަޢުވާ ފޯމާ 

އަންގާ ލިޔުން" ދަޢުވާ ފޯމާއެކު ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާެއކު ދަޢުވާލިބ  ފަރާަތްށ 
ށް ކޯޓުން ހަވާުލކުރަންވާނެއެވެ. "އިޚްތިލާފެއްނުވާ ބާވަތުގެ ދަޢުވާ ފޯމާ ނުވަތަ ފަރާތްތަކަ
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ގައިވާ  28ފޯމު  ގައިވާދުގެ ޖަދުވަލު ގަވާއިމި  ،ލުވިކަން އަންގާ ލިޔުން" އޮްނނަންވާނ ހަވާ
 ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. 

ާބވަތުގެ ުނވާ އިޚްތިލާެފއް
ވާލުވިަކން ހަ ދަޢުވާ ފޯމާ 

 އަްނގާ ލިޔުން ހުށަހެޅުން 

ބާވަތުެގ  ނުވާ"އިޚްތިލާފެއް  ދަޢުވާލިބ  ފަރާތަށް ދަޢުވާގެ ިލޔުންތައް ލިބުމުން، )ހ( . 81
 އެ       )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރ ގައި  14ވާލުވިކަން އަންގާ ލިޔުން" ހަދަޢުވާ ފޯމާ 

 ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް  ،ކޯޓަށް ުހށަހަޅަންވާނެއެެވ. އެ ލިޔުމުގައި ފަރާތުން
 ކަމާއި، ދަޢުވާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރުވާ ނޫން އެހެން ނަމަ އެއިންކާރުކުރާ

ވެސް  އެ ފަރުވާއަކ  ކޮބައިކަން ،ފަރުވާއެއް ހޯދުމަށް އެދ ނަމަ
 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުން ކިާތބ  ހެކި ހުށަހަޅަން އެދ ނަމަ، "އިޚްތިލާެފއްނުވާ ބާވަތުެގ  )ށ(  
   ކިތާބ   ،ހުށަހަޅާއިރުފަރާތުން  އެ ވިކަން އަންާގ ލިޔުން" ވާލުހަދަޢުވާ ފޯމާ 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުން އެއްވެސް ޝަފަހ   ވެސް ހެކި
 ވާލުވިކަން އަންގާ ލިޔުންހަހުށަހަޅަން ބ ނުންވާނަަމ، ދަޢުވާ ފޯމާ  ހެއްކެއް

  .ވެސް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ އެކަން ،ހުށަހަޅާއިރު

ތަރިކަ މުދަލާ ގުޅިގެން ދަޢުާވލިބ  ފަރާތްތަކުން ުހށަހަޅާ "އިޚްތިލާފެްއނުވާ ބާވަތުެގ  ނ()  
ލުވިކަން އަންގާ ލިޔުން" ގައި އެ ވާރިސެއްގެ މަޞްލަޙަތު އޮތް ހަވާދަޢުވާ ފޯމާ 
އެ މުދަލުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާލިބ  ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު އޮތް  ،މިންވަރާއި

ކަމުގެ ސަބަބުތައް  އެ  ،ކަމަކާއި އެ ،މިންވަރާމެދު ދެބަސްވާނަމަ
     ،ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ތަރިކަ މުދަލުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް އޮތްނަމަ

 ވެސް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އެކަން

ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދ  މައްސަލައެއްގައި ދެނ  ކޮން އެއްޗެއްކަމާއި،  )ރ(  
އެ ދިނުމުގައި ނުހިމެނ  އިުޢިތރާޟުކުރުމުގެ އަިދ ، ލިބެނ  ކޮްނބަޔަކަށް ކަމާއި

 ޙައްޤު ލިބ  މ ހުންނަކ  ކޮބައިކަްނ ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 
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 ވަނަ ބައި ދިހަ 

 މައްސަލަތަކުގެ ޝަރ ޢަތުގެ މަރުޙަލާ ބާވަތުގެ އިޚްތިލާފު އޮންނަ 

ޝަރ ޢަުތގެ މަުރޙަލާއަށް 
 ފޮނުވާ ަމއްސަލަަތއް 

 އޮންނަ ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، ޝަރ ޢަތުެގ ކޯޓަށް ހުށަހެޅ  އިޚްތިލާފު . 82
 އަްނނަނިވި މައްސަލަތަކެވެ.  ،މަރުޙަލާއަށް ގެންދަންވާނ 

ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުން ދަޢުވާކުާރ ފަރާތުގެ މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވެ  )ހ(  
 ޠުލަޤުވާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުން ދަޢުވާއަށް މުހުށަހަޅައިފައި

   .ގޮތެއްގައި އެއްބަސްވެފައިވާކަން ކަށަވަރުނުކުރެވ  މައްސަލަތައް

     ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުން ދަޢުވާގެ ބަޔަކަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި،  )ށ(  
 .އެ ދަޢުވާގައި އެއްބަސްނުވާ ބަޔާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހ  މައްސަލަތައް

 .ވާ މައްސަލަތައްުހށަހަޅައިފައި އަށް ިއންކާރުކޮށް ދިފާޢުދަޢުވާލިބ  ފަރާުތން ދަޢުވާ )ނ(  

ލުުކރުމަށް ހުށަހަޅާ ޠިގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ ބާހާޒިރުޣައިރު  )ރ(  
 .މައްސަލަތައް

ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުން ަދޢުވާއަްށ އެއްބަސްވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން،  )ބ(  
އި ޙުކުމްކުރުމަށް އެދިފައިނުވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، ޝަރ ޢަތް ނުހިންގަ

ޝަރ ޢަތް ނުހިންގައި ޙުކުމްކުރުމަށް ހުރަސްއެޅ  ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް މައްސަލަ 
 ލުކުރެވ  ަމއްސަލަތައް.ގަބޫބަލާ ފަނޑިޔާރަށް 

ޝަރ ޢަތަށް ފޮުނވ  
މަްއސަލަތައް ެބހިެގންވާ 

 ބައިަތއް 

 އް(ތިނެ) 3އަންަނނިވި  ،ސަލަތަކުގެ ޝަރ ޢަތް ހިންގ ނ މައް ޝަރ ޢަތަށް ފޮނުވާ  )ހ( . 83
 ޓްރެކަކުންނެވެ. ޓްރެކުންކުރެ

 ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކް؛ (1)   

 އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކް؛ (2)   

 .ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކް (3)   
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  ،ކަނޑައަޅާނ  ޓްރެކް ޝަރ ޢަތަށް ފޮނުވ  މައްސަލައެްއގެ ޝަރ ޢަތް ހިންގާނެ )ށ(  
ވަނަ  ސޯޅަެގ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2021/32ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 .ން ކޯޓުންނެވެތ ގޮތުގެ މަ ބަޔާންކޮްށފައިވާބާބުގައި 

މައްސަލައިގެ  ،އެކަން އަންގައި ،މައްސަލަ ބަލާނެ ޓްރެކް ކަނޑައެޅުމުން )ނ(  
ކޯުޓން ދ ންާވނެެއވެ. މި ނޯޓިސް  ،ޚަޞްމުންނަށް ޓްރެކް ކަނޑައެުޅމުގެ ނޯޓިސް

ގައިވާ ނަމޫނާއާ  30ގައިވާ ފޯމު ދުގެ ޖަދުވަލުގަވާއިމި  ،އޮންނަންވާނ 
 އެއްގޮތަށެވެ.

 ވަނަ ބައި އެގާރަ 

 އިޚްތިލާފު އޮންނަ މައްސަލަތަކުގެ އިބްތިދާއ  އަޑުއެހުން 

އެއްގެ އިބްތިދާއ  އަޑުއެހުމެއް ނުވަތަ ޝަރ ޢަތް ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅ  ކޮންމެ މައްސަލަ . 84 އިބްިތދާއ  އަުޑއެހުން 
 އެވެ.ޤާޟ ގެންދާނ   ކުރިޔަށްއަޑުއެހުންތަކެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ. އިބްތިދާއ  އަޑުއެހުންތައް 

އިބްިތދާއ  އަުޑއެހުުމގައި 
 ކުރަންޖެހ  ކަންކަން 

 ކުރަންާވނެއެވެ. ޤާޟ އަންަނނިވި ކަންތައްތައް  ،އިބްތިދާއ  އަޑުއެހުމުގައި )ހ( . 85

     ގެ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނު) 2021/32ޤާނޫނު ަނންބަރު  (1)  
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ކަންކަން ސާފުކޮށް އެ މާއްދާގައި  185

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކަނަޑއެޅުން؛

 ދާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ދިނުން؛ކުރިޔަށްމައްސަލަ  (2)  

ނެ ތާރ ޚު ބަޔާންކޮށް، މައްސަލައިގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ނިންމާ (3)   
ނު އިުޢލާ އެކުލަވަިއލައިޝަރ ޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ބާްއވާނެ ތާވަލު 

 ލިޔުމުން ޚަޞްމުންނާ ހަވާލުކުރުން. ،ކުރުން؛ އަދި އެ ތާވަލު

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  ،ން ޗުއްޓ  ނެގުމުގައިޚަޞްމުމައްސަލައިގެ ވަކ ލުންނާއި  )ށ(  
 ކުރަްނވާނެއެވެ. ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ތާވަލަށް ރިޢާޔަތްވަނަ ނަްނބަރު( 3)

ކޯޓުން ބ ރުަގއި ަމއްސަލަ 
އްލުކުަރން ެއދި ޙަ

 ހުށަހެޅުން 

އްލުކުރުމަށް ޚަޞްމުން ޙައިބްތިދާއ  ބައްދަލުވުމުގައި ކޯޓުްނ ބ ރުގައި މައްސަލަ  )ހ( . 86
  ގެ މަދަނ  އިޖުރާއަތު) 2021/32ޤާނޫުނ ނަންބަރު   ،އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ

ފަރާތްތަކަށް  އެ  ޞަތު ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތަށް އެ ފުރު 186ގެ ( ޤާނޫނު
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ވަނަ  186ާޤނޫނުެގ  މިދ ފައިވާކަމުގެ ނޯޓިސް ޚަޞްމުންނަށް ދ ންވާނެއެވެ. 
އި އެ މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުްނ ހާދަށުން ކޯޓުްނ ދ ންޖެހ  ނޯޓި މާއްދާގެ )ނ( ގެ

 އިވާދުގެ ޖަދުވަލުގަގަވާއިމި  ،އެއް ލިޔުމެއްގައި ،ނެރެންޖެހ  އަމުރު އޮންނަންވާނ 
 ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. 29 ފޯމު 

ޤާނޫނު   ،ކުރަން ބ ނުންވާނަމަ ޢަމަލުކުާރނ ޙައްލު މައްސަލަ ކޯޓުން ބ ރުގައި  )ށ(  
މާއްދާގައިވާ  186ގެ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2021/32ނަންބަރު 
 ގޮތަށެވެ. 

ނުދިުނމަށް ކޯޓުްނ  ޞަތުއްލުކުރުމުގެ ފުރުޙަ ން ބ ރުގައި މައްސަލަ ކޯޓު )ނ(  
މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ދ ންވާނެއެވެ. ިމ  ،އެކަމުގެ ޯނޓިސް ،ނިންމައިފިނަމަ

ގައިވާ ނަމޫނާއާ  30 ފޯމުގައިވާ ދުގެ ޖަދުވަލުގަވާއި މި  ،ނޯޓިސް އޮންނަންވާނ 
 އެއްގޮތަށެވެ. 

ކޯޓުން ބ ރުަގއި ަމއްސަލަ 
އްލުކުެރވުނުަކން ނުވަތަ ޙަ

 ނޫންކަން އެްނގުން 

 އެްނގުމުގެ ގޮތުން އްުލކުރުމަށް ފުރުޞަތު ިދންކަން ޙަކޯޓުން ބ ރުގައި މައްސަލަ  )ހ( . 87
ދ ފައިވާ ނޯޓިހުގެ މުއްދަތު ހަމަުވމުގެ ކުރިން، އެ މައްސަލަ ޙައްުލވިކަން ނުވަަތ 

މި އެންގުން  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުްނ ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ،ނޫންކަން
 ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.  53ދުގެ ޖަދުވަލުގެ ފޯމު ގަވާއިމި  ،އޮންނަންވާނ 

ކޯޓުން  ،ނުާވނަމަ ހުަށހަޅައިފައިމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފޯމު  )ށ(  
ޓަަކއި އިރުޝާދު  ގެންދާނެ ގޮތެއް ޚަޞްމުންނަށް އެންގުމަށް ކުރިޔަށްމައްސަލަ 
 އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަންވާެނއެވެ.ދިނުމަށް 

 ދިންއްލުކުރުމަށް ޙަކޯޓުން ބ ރުގައި މައްސަލަ  ،ދެ ޚަޞްމުން އެއްބަސްވާނަމަ )ނ(  
އިތުރުކޮށްދެވިާދނެއެވެ. ނުވަތަ މުއްދަުތ ކުރުކޮށްދެވިާދނެއެވެ. ކޯޓުްނ  ފުރުޞަތު

ފަރާތުްނ ދެ ،ތު އިތުރުކޮށްދެވ ނ ޞަފުރު ދިންއްލުކުރުމަށް ޙަބ ރުގައި މައްސަލަ 
ނަމައެވެ. މި ގޮތަށް ޮފުނވާ ސިޓ ގައި  ވާފޮނުަވއިފައިއެކަމަށް އެދި ކޯޓަށް ސިޓ  

 އިތުރުކޮށްދ ން އެދި ހުށަހަޅާ މުްއދަތު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ކޯޓު މަރުޙަާލގައި  
ުކރަން ޙައްލުމަްއސަލަ 

 އެދި ހުށަެހޅުން 

، ކޯޓު މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކޯޓުން ބ ރުގައި މައްސަލަ . 88
 އިބްތިދާއ  އަޑުއެހުމުގައި ،މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ،ތަކަށްޞަފުރު ޙައްލުކުރުމުގެ

 އެދެވިދާނެއެވެ. 
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ކޯޓު މަރުޙަާލގައި  
ުކރުުމގެ ޙައްލުމަްއސަލަ 
 އިުޖރާއަތު 

ލައަކ  ކޯޓުގެ ތުގައި، އެ މައްސަހާލަކުރުމަށް ހުށަހެޅ  ޙައްލުކޯޓު މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ  . 89
ގެ ( ޤާނޫނު މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ) 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  އްލުކުރަންޙަ މަރުޙަލާގައި 

 ލުކުރެވިއްޖެނަމަ، ގަބޫއަށް ޤާޟ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކަށ ނަ މައްސަލައެއް ކަމަށް  187
ތު ޞަރުކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި އެ ފު މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ގޮތަށް ވަނަ 187ޤާނޫނުގެ އެ 
 187ޤާނޫނުގެ  އެފަރާތްތަކަށް ދެވިއްޖެކަމުގެ ނޯޓިސް ޚަޞްމުންނަށް ދ ންވާނެއެވެ.  އެ

އި އެ ާމއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން ހާދަށުން ކޯޓުން ދ ންޖެހ  ނޯޓި ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ
      އިވާދުގެ ޖަދުވަލުގަގަާވއިއެއް ލިޔުމެއްގައި، މި  ،ނެރެންޖެހ  އަމުރު އޮންަނންވާނ  

 ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.  29 ފޯމު

ކޯޓު މަރުޙަާލގައި  
 އްލުުކރުުމގެޙަމަްއސަލަ 
 މަުރޙަލާ

ނިންމައިފިނަަމ  ޤާޟ މައްސަލަ ބަލާ  ،ކޯޓު މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން . 90
 އަންނަނިވި ގޮތަެށެވ. ،ޢަމަލުކުރާނ 

ވަނަ  އަށާރަގެ ( ނުމަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫ) 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  
 ގެންދިއުން. ކުރިޔަށްބާބުގައިވާ ގޮތަށް މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު 

ޚަޞްމުންގެ މެދުގައި އޮތް ޚުޞޫމާތު މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި  )ށ(  
ވެވ  ޞުލްޙައިގެ އެއްަބސްވުމެއްގައި  އެއްކޮށް ޙައްލުވެއްޖެނަމަ، ލިޔުމުން

ރަންވާނެއެވެ. ޞުލްޙައިގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުމާއެކު، ޚަޞްމުން ސޮއިކު
 އެ މައްސަލަ އެއްކޮށް ނިމުނ އެވެ. އެއަށްފަހު އެ މައްސަލަ ދެން ކޯޓަކަށް ހުށައެއް

       ތުގައި އެއ  ޙައްލުވެފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައިހާލަނ ޅ ނެއެވެ. މިފަދަ 
 ޤަޟިއްޔާ ނިންމަންވާނެއެވެ. އެ

 2021/32ޤާނޫނު ަނންަބރު  ވެސް ބައެއް ޙައްލުނުވެއްޖެނަމަ،މައްސަލައިގެ އެއް )ނ(  
ޓަަކއި ލަސްނުކޮށް  ގެ ދަށުން ޓްރެކް ކަނޑައެޅުމަށް( ޤާނޫނު މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ )

 އެ މައްސަލަ ޝަރ ޢަތަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

މެދު ޚަޞްމުންގެ ތުގައި އެ ޙައްލުވި ބަޔާހާލަމައްސަލައިގެ ބައެއް ޙައްލުވާ  )ރ(  
     މެދުގައިވާ ޞުލްޙައިގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުމާއެކު، މައްސަލައިގެ 

ބައިގެ ަމއްސަލަ ދެން  އެ ބަޔާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅި ިނމުނ އެވެ. އެއަށްފަހު އެ
 ނ ޅ ނެއެވެ. ކޯޓަކަށް ހުށައެއް
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މަދަނ  ) 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  ސަލައިގައި ޙައްލުނުވި ބަޔާމެދުމައް )ބ(  
       ޓަަކއި ލަސްނުކޮށް ގެ ދަުށން ޓްރެކް ކަނޑައެޅުމަށް( ޤާނޫނުއިޖުރާއަތުގެ 

 އެ މައްސަލަ ޝަރ ޢަތަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

މުއްދަތުގައި މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިފައިވާމައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް  )ޅ(  
ނ  އިޖުރާއަތުގެ މަދަ) 2021/32ޤާނޫުނ ނަންބަރު  ޙައްލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ،

ޓަކައި ލަސްނުކޮށް އެ މައްސަލަ  ގެ ދަުށން ޓްރެކް ކަނޑައެޅުމަށް( ޤާނޫނު
 ޝަރ ޢަތަށް ފޮނުވަްނވާނެއެވެ.

އިބްިތދާއ  އަޑުއެހުމެއްގައި ޚަޞްމުން  މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ބ ނުން ނުވާކަމަށް )ހ( . 91 ޓްރެކް ކަނޑަެއޅުން 
ތަ ކޯޓުގެ މަރުޙަާލގައި މައްސަލަ ބުނެފިނަަމ، ނުވަަތ ކޯޓުން ބ ރުގައި ނުވަ

 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޖެނަމަ، ނުވަތަ އެ މައްސަލައަކ ޙައްލުނުވެއް
އްލެއް ހޯދުމަށް ޙަ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  187ެގ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)

އެ           ލުކުރެވިއްޖެނަމަ، ގަބޫ އަށްޤާޟ އެކަށ ނަ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް 
ޓަކައި، އިްބތިދާއ  އަޑުއެހުމެއް  ަކނޑައެޅުމަށް ލައެއް ބަލާނެ ޓްރެކްމައްސަ

 ކުރަންވާނެއެވެ.  މަޝްވަރާ ޤާޟ ބާއްވައި، މައްސަލައިގައި ހިމެނ  ޚަޞްމުންނާ 

ނުދިނުމަށް ކޯޓުން  ފުރުޞަތުކޯޓު މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ  )ށ(  
    ދ ންވާނެއެވެ. އެކަމުގެ ނޯޓިސް  ށްމައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަ ،ނިންމައިފިނަމަ

ގައިވާ ނަމޫނާއާ  30 ފޯމު ގައިވާދުގެ ޖަދުވަލުގަވާއިމި  ،އެ ނޯޓިސް އޮންނަންވާނ 
 އެއްގޮތަށެވެ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުުރމަށް ބ ުނންވާ ޓްރެކް ކަނޑައެޅުމާ ބެހ ގޮތުްނ  )ނ(  
ސާފުކުރާ ފޯމެއް ފުރިހަމަކޮށް  މަޢުލޫމާތުޓަކައި  ޓްރެކް ކަނޑައެޅުމަށްތުގައި ހާލަ

ލިބިގެންވެއެވެ. އެ ފޯމު  އަށްޤާޟ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު 
 ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.  47ދުގެ ޖަދުވަުލގައިވާ ފޯމު ގަވާއިމި  ،އޮންނާނ 

ޝަރ ޢަުތގެ ބ ުރން ބ ްއވ  
 ބަްއދަލުވުްނތައް 

ޚަޞްމުންނަށް އިރުޝާދު ދިނުމަށް ބާއްވާ  ،އިއިބްތިދާއ  އަޑުއެހުންތަކާ )ހ( . 92
 ،މައްސަލަ ތަުރތ ބު ކުރުމަށް ބާއްވާ އަޑުއެހުްނތައް ބާއްވާނ  ،އަޑުއެހުންތަކާއި

ނުރަސްމ  ސިފައެއްގައި ޝަރ ޢަތުގެ މަޖިލ ހުން ބ ރުގައެވެ. ނަަމވެސް މިއިން 
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ލިޔެ ޝ ޓުގައި  ރިކޯޑުގައި ކަްނ ހިނގިގޮތް ކޮންމެ އަޑުއެހުމެއް
  ހައްޓަންާވނެއެވެ.ބަލަ

 ،ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ބާއްވާ އަޑުއެހުންތައް ބާއްވާނ  )ށ(  
ނަަމވެސް މިއިން  ނުރަސްމ  ސިފައެއްގައި ޝަރ ޢަތުގެ މަޖިލ ހުން ބ ރުގައެވެ.

ޝ ޓުގައި ލިެޔ  ރިކޯޑު ،ކަން ހިނގިގޮތް  ،ކޮންމެ އަޑުއެހުމެއްގައި
 .ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ

 ވަނަ ބައި ބާރަ 

 އިޚްތިލާފު އޮންނަ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރ ޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް 

  .ދިވެހިބަހުްނނެވެ ،ސިވިލް ކޯޓުގައި ހިންގާ ޝަރ ޢަތްތައް ކުރާނ  )ހ( . 93 ޝަރ ޢަތްކުެރވ  ަބސް 

ބިދ ސ   ،ނަމަެވސް ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެ )ށ(  
ނަ ބަޔާންތަކާިއ ލިޔެކިޔުން ބަލައިގަތުމުގެ އިްޚތިޔާރު ކޯޓަށް ބަސްބަހުން ހުން

ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮަތށް ބިދ ސ  ބަސްބަހުން ހުްނނަ ބަޔާންތަާކއި ލިޔެކިޔުމުގެ 
    ެއ ލިޔުމެއްގެ  ،ދިވެހި ތަރުޖަމާ ކޯޓަށް ހުަށހެޅުމަށް ކޯޓުން އަންގައިފިނަމަ

 ދިވެހި ތަރުޖަމާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ.

ރޫމްވެފައިވާ ދިވެހިބަސް ނ ނގ  ޚަޞްމުންނާިއ، އަޑުއިވުމާއި ވާހަކަދެއްކުމުން މަޙް )ނ(  
 އެ ޚަޞްމަކު އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހ ކަމެކެވެ. ،ޚަޞްމުން ތަރުޖަމާނަކު ހޯދުމަކ 

މ ހުންނާއި، އަޑުއިވުމާއި ާވހަކަދެއްކުމުން ދިވެހިބަހުން ާވހަކަދައްކަން ނ ނގ   )ރ(  
ހެކިބަސް ޝަރ ޢަތުގެ މަޖިލ ހުގައި ނެގުމަށް ޚަޞްމަކު ފައިވާ މ ހުންގެ ރޫމްވެމަޙް

އެ ހެއްކަކު  ،ވާނަމަ، ތަރުޖަމާކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާނ ހުށަހަޅައިފައި
 ހުށަހެޅި ފަރާތުންނެވެ. 

ބިދ ސ  ބަހަކުން  ،ނަމަވެސް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް )ބ(  
 ދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.ގަވާއިމުރެއް ނެރުމަށް މި ކޯޓު އަ
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 ވަނަ ބައި ތ ރަ 

 މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުމާއި ޝަރ ޢަތް ބާވަތުގެ  އްނުވާ އިޚްތިލާފެ 

އިޚްތިލާެފއްުނވާ 
މަްއސަލަތަކުގެ ިއރުާޝދު 

 ދިނުުމގެ ައޑުއެުހން 

ވަަނ  ފަނަރަެގ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު ) 2021/32ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ހ( . 94
ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރާ އްނުވާ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޚްތިާލފެ

އ ގެ ރައްދުގައި ދަޢުވާލިބ   ،ވާ ދަޢުާވގެ ލިޔުންތަކާއިހުށަހަޅައިފައިފަރާތުން 
މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ފޯމާ  ނުވާވާ "އިޚްތިލާފެއްހުށަހަޅައިފައިފަރާތްތަކުން 

ގެންދާނެ ގޮާތ ކުރިޔަށްމައްސަލަ  ،ގާ ލިޔުން" ކޯޓަށް ލިބުމުންލުވިކަން އަންހަވާ
ޓަކައި އަޑުއެހުމެއް  އިރުޝާދު ދިނުމަށް ބެހ ގޮތުްނ ކޯޓުްނ ޚަޞްމުންަނށް

 ބާއްވަންވާނެއެވެ. 

 ،އިރުޝާދު ދިނުމުގެ ައޑުއެހުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  
 ،ތާބެހ ގޮތުން ޚަޞްމުންނާ މަޝްވަާރކުރުމަށްފަހުގެންދާނެ ގޮ ކުރިޔަށްމައްސަލަ 

އެ ތާވަލު  ،އެކުލަވައިލައިމައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ާބއްވާނެ ތާވަލެއް 
އަޑުއެހުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން  ،ޚަޞްމުންނަށް ދ ންވާނެއެވެ. މ ގެ އިތުރުން

 ކުރެވިދާނެއެވެ.

 ؛ކަމެއް ބަޔާންކުރުން އެ ،ވަކިކަމަކަށް ކިތާބ  ހެކި ބ ނުންާވނަމަ (1)   

ދ ކަން ުނވަތަ  ފުރުޞަތުއެކަމަށް  ،ޝަފަހ  ހެކި ހުށަހަޅަން އެދ ނަމަ  (2)   
 ؛ނޫންކަން ބަޔާންކުރުން

 ޟުތިރާޢުގައި އިތަކުއްޔަތުގެ މައްސަލަޞިވަ ،ހިބައާއި ،ތަރިކައާއި (3)   
 އަދި ،ފަރާތުގެ ބަޔާން އެ ،އްޤު ލިބިގެންވާ ފަާރތަކުންޙަކުރުމުގެ 

ފަރާްތތަކުގެ ަބޔާން ނޮޓޮރައިޒް ކޮށްފައިވާ ބަޔާަނކުން  ވާރިސުންނަށް އެ
   ުތ ޞައެފަދައިން ހުށަހެޅުމަށް ފުރު ،ހުށަހަޅަން ބ ނުންާވނަމަ

 ؛ވެސް ބަޔާން ކުރުން އޮތްކަން
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އަދި އަޅަންޖެހ  އިދާރ  ފިޔަވަޅުތަކަށް  އަޅައިފައިވާމައްސަލައިގައި  (4)   
އެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހ   ،ބައިކަން ބަޔާންކޮށްދ ހ ދަވާނެ މުއްދަތަކ  ކޮ

 ؛ބަޔާންކުރުން ތަުފސ ލުޤާނޫނުތަކާއި، ފިޔަވަޅުތަކުގެ 

އިޚްތިލާފެއްނުވާ ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކަކ  ލިޔެކިއުންތަކުގެ މައްޗަށް  (5)   
 ،ވުމުން ނިންމުމަށް އިސްކަންދ  ބާވަތުެގ މައްސަލަތަކެއް ކަމުގައި

 ؛ ޙުކުމްކުރުމަށް އެދެވިދާނެކަން ބަޔާންކުރުންޝަރ ޢަތަކާ ނުލައި

އެކަން ކުރާނެ ތާރ ޚަކާ  ،ކުރަން ޖެހ ނަމަހާޒިރުޝަރ ޢަތަށް ހެކިން  (6)   
 ބެހ ގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން. 

ވަނަ ނަންބަރުގައިާވ  (5)އިރުޝާދު ދިނުމުގެ އަޑުއެހުމުގައި މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ  )ނ(  
އިތުރަށް  މަ ނުވަތަ އިޢުތިރާޟު ނުކުރާނަމަ، ަޝރ ޢަތްފަދައިން ޚަޞްމުން އެދ ނަ

ގޮތެއް ނިންމައި،  ނުގެންގޮސް، ހުށަހެޅިަފއިވާ މައްސަލައާމެދު ކޯޓުން ކުރިޔަށް
  .މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ކުރަންވާނެއެވެ

       އިރުޝާދު ދިނުމުގެ އަޑުއެހުމުގައި ޚަޞްމުންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،  )ރ(  
ކ  އިޚްތިލާފެއްނުވާ މައްސަލަތަކުގެ އިޖުރާއަތުގެ ދަށުން ހިންގ ެނ އެ މައްސަލައަ

 އި، އެ ދަުޢވާއަކ  އިޚްތިލާފުހިނދެއްގަ ދަޢުވާއެއް ނޫންކަމަށް ކޯަޓށް ެފނިއްޖެ
ންނަށް ޚަޞްމުއޮންނަ ބާވަތުގެ އިޖުރާއަތުގެ ދަށުން ހިންގ ނެ ދަޢުވާއެއްކަން 

 ގެންދާނ އެވެ. ކުރިޔަށްއެ ދަޢުވާއެއްގެ މައްސަލަ  ،އަންގައި

އިޚްތިލާފެއްނުވާ ބާވަތުގެ މަްއސަލަތަކުގެ އިރުޝާދު ދިނުމުގެ އަޑުއެހުމުގައި  )ބ(  
ލިޔުމުން  ޚަޞްމުންނަށް ،މައްސަލަ ނިންމާނެ ތާރ ޚެއް ކަނޑައަޅައި

 އަންގަންވާނެއެވެ.

ތަރިކަިއގެ ަމއްސަލަ 
 ގެްނދާނެ ޮގތް  ކުރިޔަށް

ހުރި މުދަލެއް ނުވަަތ ވިޔަފާރިއެއް މްދަނ  ލިބިިލބިސަލައެއްގައި އާތަރިކައިގެ މައް )ހ( . 95
އަންނަނިވި ކަންކަމާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް  ،ތެއްގައިހާލަޚަޞްމަކު އެދ   ،ހިމެނ ނަމަ

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ތަރިކައިގައި ހިމެނ   ،ހަމަޔަށްތަރިކައިގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ިނންމުމާ  (1)   
އެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރި ދަލެއްބިހުރި މުމުދަލުގެ ތެރެއިން އާމްދަނ  ލިބިލި
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އެ މުދައު ނުވަތަ ވިޔަފާރި ހިންގައި ބަލަހައްޓާނ  މ ހަކު  ،ހިމެނ ނަމަ
 ކުރުން؛ އައްޔަނުމ ހުންގެ ތެރެއިން  އެ

މ ހާގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ( ަވނަ ނަންބަރުގައި 1މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) (2)   
 ކުރުން؛މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު ކަނޑައަޅައި ބަޔާން

ތަރިކައިގައި ހުރި މުދާ  ،ހަމަޔަށްތަރިކައިގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ނިންމުމާ  (3)   
 ބަލަހައްޓާނ  އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުން؛

ތަރިކައިގެ ތެރ ގައި  ،ހަމަޔަށްތަރިކައިގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ނިންމުމާ  (4)   
ހިމެނ  މުދަލުން ިލބ  އާމްަދނ ން އެ މުދަލެއް އިންޝުައރކޮށް 

 ހެއްޓ ނެ އިްނތިޒާމު ހަމަޖަްއސާނެކަން ކަށަވަރުކުރުން؛ ބެލެ

 ނިޔާވި މ ހާގެ ދަރަނިތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނ  އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުން؛ (5)   

ނިޔާވި މ ހާ ޝަރުޢ ގޮުތން ަބލަހައްޓަންޖެހ  މ ހުންނާިއ ދަރިންެގ  (6)   
 އެކަމަށް ކުރަންޖެހ  ،ބ ނުންތަކަށް ފައިސާ ނަގާނެ ގޮތާއި ޟަރޫރ 
 ކަނޑައެޅުން؛  އަދަދުހ ދައިގެ 

މ ހާގެ  ށްފައިވާބަޔާންކޮ( ަވނަ ނަންބަރުގައި 1މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) (7)   
މަސައްކަތަށް ފ އެއް ނަގާނަމަ، އެގޮތުން ނަގާނ  ފ ގެ މިންވަރު 

 ކަނޑައެޅުން.

މުގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ކަނޑައެޅުންތައް މުރާޖަޢާ ކުރު )ށ(  
 ކޯޓަށް ިލބިގެންވެއެވެ. ،ބާރު

މެދު ކުރާނެ ފަރާތަކާއައްޔަނުވާރިސުންގެ މެދުގައި އެކަމަށް  )ނ(  
ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް މ ހަކު އެއްބަސްނުވެވިއްޖެނަމަ، ވާރިސުންގެ ތެރެއިން 

 ކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އައްޔަނުފަރާތެއް 

  ވެސް ތަރިކައިގައި ހުރި މުދާ ނުވަތަ ޅުމުގެ ކުރިންތަރިކައިގެ މައްސަލަ ހުށަހެ )ރ(  
ކޮށްދިނުން އެދި މައްސަލަ އައްޔަނު ވަކި މުދަލެއް ހިންގައި ބެެލހެއްުޓމަށް ފަރާތެއް

  ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ވާރިސަކަށް ނުވަތަ ވާރިސުންނަށް ލިބިެގންވެެއވެ.
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ކުރާ އައްޔަނުހެއްޓުމަށް އި ބެލެވަތަ ވަކި މުދަލެއް ހިންގަތަރިކައިގައި ހުރި މުދާ ނު )ބ(  
ތަރިކައިގެ މައްސަލައިގައި ކޯޓުން  ،ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ދެމިއޮންނާނ 

 ޙުކުމްކުރަންދެން ނުވަތަ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށެވެ.

ކުރާ އައްޔަނުހުރި މުދާ ނުވަތަ ވަކި މުދަލެއް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ތަރިކައިގައި  )ޅ(  
އޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ވާޖިބު މައްޗަށް އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު މަސްފަރާތުގެ 

އޮންނާނެއެވެ. އަދި މަސްއޫލިއްަޔތު އަދާކުރުމުގެ ވާޖިބާ ޚިލާފުވުުމގެ ސަބަބުްނ 
މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިްއޖެނަމަ، އެ ފަާރތް އެ ގެއްލުމަަކށް އަމިއްލައަްށ  ވާރުތަ

 ޒިންމާ އުފުލަންވާނެއެވެ.

އެ ތަރިކައިން ލިބ  މ ހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު  ،ކައިގެ މައްސަލަތައް ހިންގާއިރުތަރި )ކ(  
މ ސްމ ހުންގެ ތަރިކައިގެ މައްސަލަތައް އެ ޤަޟިއްޔާގެ  ނިޔާވެފައިވާނަމަ، އެ

މ ހުންެގ ޤަޟިއްޔާތަްއ  އެ ތަރިކައަކުން ލިބ  ،ތެރ ގައި ބެލުމުގެ ބަަދލުގައި
އެ މ ހެއްގެ ނުވަަތ  ،ޔާވެފައިވާނަމަތަރިކައިން ިލބ  މ ހަކު ނި ނިންމައި، އެ

 ބައެއްގެ ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ވަކި ޤަޟިއްޔާތަކަކުން ހުށަހެޅުމަށް އަންގާނ އެވެ.

ފުރަތަމަ ތަރިކައިން ިލބ  މ ހުންުކރެ ނިޔާވެފައިވާ ވާރިސަށް ލިބ  ބައި، އ ނާެގ  )އ(  
ދޫކޮށްާލ  ވާރިސުން ފުރަތަމަ ނިޔާވި މ ހާގެ ތަރިކައިން ލިބ  ވާރިސުންނަށް

 ނުޖެހ ނެއެވެ. އްމާއްދާގެ )ކ( އަްށ ޢަމަލުކުރާކަށެތުގައި މި ހާލަ

ވާިރސުން 
ސާބިތުުކރިގޮުތގެ 

 ސެޓުފިކެޓު

ފިކެޓެއް ހޯދުަމްށ ޓުތަރިކައިގެ މައްސަލަ ނިންމުމުގެ ުކރިން ވާރިސުން ސާބިތުކުރި ގޮތުގެ ސެ . 96
މުގެ ކުރިން، ންމުލަ ކޯޓުން ނިއެދި ވާރިސަކު ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ތަރިކައިގެ މައްސަ

 ،ފިކެޓެއް އެ ކޯޓުން ވާރިސުންނަްށ ދޫކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުޓުވާރިސުން އެނގ ނ  ގޮތުގެ ސެ
 ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ތަރިކައިން ލިބ ަބއި 
 ހަދިޔާކުރުން 

މ ހެއްގެ ބަިއ  ތަރިކައިގެ މައްސަލަތަކުގައި އެއް ވާރިސަކު އަނެއް ވާރިސަކަށް އެ . 97
އެ ޤަޟިއްޔާގެ ތެރ ގައި އެކަން ކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ތަރިކައިގެ  ،ރާނަމަހަދިޔާކު

 ނުޖެހ ނެއެވެ. ލާކަށެއްފަރާތުގެ ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބަ މުދާ ހަދިޔާކުރާ ،ބައެއް ހަދިޔާކުރާއިރު

މާޔަތްކުރުމަށާއި ވާރިސުންގެ ޙިތަރިކައިގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާއިރު، ތަރިކަ މުދާ  . 98 އަުމރުތައް ެނރުުމގެ ާބރު 
ޓަކައި ނެރެންޖެހ  އަމުރުތައް ނެރުމުގެ ބާރު ކޯަޓްށ  ކުރުމަށް މާޔަތްޙިޙައްޤުތައް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.
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ތަރިކައިން ލިުބނުޮގތް 
 ބަޔާންކުުރން 

ކޮންމެ މ ހަކަށް ލިބުނު ބައި އެނގ ޮގތް  ،ގޮތާއިތަރިކައިގެ މައްސަލަތަކުގައި ތަރިކަ ބެހި . 99
މައްސަލައިގެ ނިންމުމުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ މ ހަކަށް ތަރިކައިން  ސާފުކޮށް

 ބައިކުޅަބައިން ނުަވތަ އިންސައްތައިން ބަޔާންކުރަންާވނެއެވެ. ،ޙައްޤުވާބައި

ނުަވތަ ތަން ގޯތި 
 ބައިުކރުުމގެ ަމއްސަލަަތއް 

ޅ ނ ، އަދި ގޯތި ނުވަތަ ތަްނ ބައިކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ހުށަހެނުވަތަ ތަން ގޯތި  .100
 ،ބައިކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ކޯޓުން ިހންގަންވާނ ، ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ޝަރ ޢަތުން ިނންމައި

އެ ގޯއްޗެއް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްދ  މ ސްމ ހުންގެ ނަމުގައި އޮންނަ އިމާރާތާއި ގޯތ ގެ ރަޖިސްޓަރ  
 ނުވަތަ ތަނުގެ ރަޖިސްޓަރ  ހުށަެހޅުމުންނެވެ.

ތަން  ގޯތި ނުަވތަ
ބައިުކރުުމގެ 

މަްއސަލަތަކުަގއި ކޯޓުން 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ހުރިހާ ބެހެނިވެރިްނ  ،ގޯތި ނުވަތަ ތަން ބައިކުރުމަށް ހުަށހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނ  .101
ޝަރ ޢަުތްނ  ،ގޮތަކަށެވެ. އެއްބަސްވާ ގޮތެއް ނެތްނަމަ އެ ،އެއްބަސްވާ ގޮތެއް އޮތްނަމަ

 ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށެވެ.

ކުރުމާމެދު ބެހެނިވެރިން ހުށަހަޅާ ގޮތްތަކާމެުދ އައްޔަނުބިމެއް ބައިކުރުމާމެދު ނުވަތަ ިބން  .102 ޗާޓު ހޯދުން 
ފައިވާ ޗާޓު ކޮށްކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން ބިމާބެހ  އިދާރާއިން ތައްޔާރު

 ހޯދަންވާނެއެވެ.

 ހައިޓުން އެހެން ޮގތަކަށް އަމުރުނުކުރާއިޚްތިލާފެއްނުވާ ބާވަތުގެ މަްއސަލަތަކުގައި ކޯ .103 ޝަފަހ  ހެކި
މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ) 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޝަފަހ  ހެކި ހުށަހަޅާނ  ،ހިނދަކު
ގޮތަށް ހެކިަބޔާން ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ ބާބުަގއި  އަށާވ ސްގެ ( ޤާނޫނު

 ގެން ކޮށްހާޒިރުހެކިވެރިޔާ ކޯޓަށް  ،ހެކި ބަޔާނަކަށް އެއްވެސް ޚަޞްމަކު އިންކާރުކުރާނަމަ
 ހެކިބަސް ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

ލުވިަކން ަހވާދަޢުވާ ފޯމާ 
އަްނގާ ލިޔުން 

ހުށަހެުޅމަށް ދ ފަިއވާ 
 މުްއދަތު ހަަމވުން 

ލުވިކަން އަންގާ ލިޔުން" ހުށަހެޅުމަށް ހަވާ"އިޚްތިލާފެއްނުވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ފޯމާ  .104
މައްސަލައިގެ އިރުޝާދު ދިނުމުގެ އަޑުއެހުމެއް ބ އްވުމަށް  ،މަވުމުންދ ފައިވާ މުއްދަތު ހަ

 ހުރިހާ ޚަޞްމުންނަށް އަމުރު ފޮުނވަންވާނެއެވެ.

ްއޤު ޙަ ކުރުުމގެ ތިާރޟުޢުއި
ލިބިފަިއވާ ފަރާތްތަުކގެ 

 ބަސް ހުށަެހޅުން 

އްޤު ލިބިފައިާވ ޙަކުރުމުގެ ޢުތިރާޟުއްޔަތާ ގުޅިގެން އިޞިހިބައާއި ވަ )ހ( .105
ތަކުންނާއި، ތަރިކައިގައި ާވރިސުންނަށް ނޮޓަރައިޒް ކޮށްފަިއވާ ބަޔާނަކުްނ ފަރާތް

މ ހުންގެ ބަސް ހުށަހަޅަން ބ ނުންނަމަ ުހށަހެޅިދާނެއެވެ.  ނުވަތަ ލިޔުމަކުން އެ
މ ހުންގެ ބަސް ހުށަހަާޅ  މިގޮތަށް މައްސަލައިގެ ދަޢުވާލިބ  ހުރިހާ ޚަޞްމުން އެ

 އި މައްސަލަ ނިންމިދާނެއެވެ.ތުގައި ޝަރ ޢަތް ހިންގުމަކާ ނުލަހާލަ
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ގޮތަށް ބަޔާން ުހށަނާާޅ ފަރާތްތަކުގެ  ބަޔާންޮކށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  
ކޮށް ުނވަތަ ވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ނެގިދާނެއެވެ. ހާޒިރުބަޔާންތައް ކޯޓަށް 

 ގައި ފަރާތްތަކުން ދ  ބަޔާނު ނަމަވެސް މައްސަލައިގެ ޙުކުމްކުރުމުގެ ކުރިން އެ
 އޮންނަންވާނެއެވެ. ަޖހައިފައިސޮއިކޮށް އިނގިލ ގެ ނިޝާން 

ަގއި ޙުުކމް ހާިޒރުޣައިރު 
 ނުކުރުން 

އްޔަތާއި، ވިއްކުމާއި، މި ނޫންެވސް ގޮތަކަށް ޞިވަ ،ހިބައާއި ،ތަރިކައާއި )ހ( .106
މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމާއި، ިމލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި 

ނުވަތަ ދަޢުވާ ފޯމާ ހަވާލުވިކަމުގެ ލިޔުން  ،ރައްދުނުވުމަކުންދަޢުވާ ފޯމު 
ގައި ހާޒިރުޣަިއރު  ،ނުވުމަކުން ހުށަހަޅައިފައިނުަވތަ ދިފާޢެްއ  ،ހުށަނ ޅުމަކުން
 ނުވާނެއެވެ. ޙުކުމް ކޮށްގެން

ތަރިކައިގެ  ،ނަމަވެސްއޮތް ކޮށްފައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެެހްނ ބަޔާން )ށ(  
ރިސެއްގެ ބަޔާން ނުވަތަ ބައިކުރުމުގެ ަމއްސަލައެއްގައި މައްސަލައިގައި ވާ

       ބެހެނިވެރިއެއްގެ ބަޔާން ނެުގމަށް އެކަށ ގެންވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަުހ 
ޙައްޤުވާ މިންވަރެއް ލިބިދ   މ ހަކަށް އެ ،ބަޔާން ނުނެގުނުަނމަ މ ހެއްގެ އެ

 މައްސަލަ ނިންމުމަށް ހުރަހެއްނެެތވެ.

ކުރުމުގެ ޙައްޤު  ޢުތިރާޟުއްޔަތުގެ މައްސަލައެއްގައި އިޞި ވަހިބަ ނުވަތަ )ނ(  
ނުވަަތ އެކަށ ގެންވާ  ،ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ބަޔާންިދުނމަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ

        ،ގެ ބަޔާން ނުނެގުނުނަމަމ ހާ އެގޮތަކަށް ކޯޓުން މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު 
 ،މާބެހ  އިދާރާތަކުން ބެލުމަށްފަހުގައި ބިމުގެ ތަނަވަސްކަން ހުރިގޮތެއް ކަމ ހާގެ އެ

އްޔަތުގެ މައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް ނިންމުމަށް މި މާއްދާ ޞިއެ ހިބައާއި ވަ
 ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

މުދަލާެމދު ދަުޢވާކުރާ 
ފަރާތެއް ުހރިތޯ ބެލުމަށް 

 އިޢުލާނުކުރުން 

ަކން ބަދަލުކުރާ ވިއްކުމަކުން، ދިނުމަކުން ނުަވތަ އެ ނޫންވެސް ގޮތަކަށް މިލްކުވެރި )ހ( .107
 އާންމުމުދަލާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ހުރިތޯ ެބލުމަށް  މައްސަލަތަކުގައި އެ

މުދަލުގެ މައްޗަށް  ،އެވެ. މިގޮތުން ކުރާ އިޢުލާނުގައިއިޢުލާނެއް ކުރަންވާނެ
)ހަތެއް(  7ރަސްމ  މަސައްކަުތ  ،ދަޢުވާއެއް އޮތް ފަރާތަކުން އިާޖބަ ދިނުމަށް

 ދުވަސް ދ ންވާނެއެވެ.

މައްސަލަތަކުގައި މުދަލުގެ މައްޗަށް  ށްފައިވާބަޔާންކޮމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  
 މައްސަލައިގެ ތެރެައށް ތަދައްޚުލު ،ކަމަށް ދެކ  ކޮންމެ ފަރާތަކުންއްޤެއް އޮތްޙަ
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ްށ ފަރާތަ އެ ،ވެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ތަދައްޚުުލވުމަށް އެދި ހުަށހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި 
  ސާބިތުކުރުމަްށ ހެކި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ލިބިގެންވާ ޙައްޤު

ނުވަތަ ލާޖެއްސުމުގެ  ،އްޔަތަކުންޞިވަނުވަތަ  ހިބައަކުން، ނުވަތަ  ވިއްކުމަކުން،  )ހ( .108 ދަރަްނޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން 
އިވާ ރަޖިސްޓަރ  ކުރެވިފަ ،ނުވަތަ އެ ޫނންވެސް ގޮތަކުން ،މަލާތަކުންޢާމު

މުދަލުގެ  ،ބަދަލުކުރުމުގެ ކުރިންވެރިވެގެން ކޯޓު މެދު މުދަލެއްގެ މިލްކުވެރިކަން
މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރަން އެދ  ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކަްށ 

 ދައްކަންޖެހ  ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ކޯޓުން ބަލަންާވނެއެވެ.  

ޓްރ  މިނިސް ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބަލާނ  )ށ(  
ށާއި، މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ އަށާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް ސައޮފް ފިނ ން

 އާންމު  ،ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރ ޝަނަށް ލިޔެގެންނާއިއޮފް ޖުޑ 
 ލާނުކޮށްގެންނެވެ.ޢުއި

އިޢުތިާރޟެއް ނެތްަކމުގެ 
 ލިޔުމެއް ހޯުދން 

ވާ އުފުލ  މުދަލެއްގެ މިލްކުވެރިކަްނ ރ ކޮށްފައިބިން ލާޖެއްސުމުގެ މައްސަލަތަކާއި، ރަޖިސްޓަ .109
)މިލްކުވެރިކަން  68/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ބަދަލުކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ

ރ  ދިން ފަރާުތެގ ރަިޖސްޓަ ގޮތުެގ މަތ ންފައިވާ ކޮށްބަދަލުކުރުމުގެ ޤާޫނނު( ގައި ބަޔާން
މްކުރުމުގެ ކުރިން ކޯުޓްނ އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމުެގ ލިޔުމެއް މައްސަލައިގައި ޙުކު

 ހޯދަންވާނެއެވެ.

 ވަނަ ބައި ދަ ސާ 

 ކޯޓު އަމުރު 

ކޯޓުަގއި ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ކޯޓަށް  ދަޢުވާއެއް ުނވަތަ މައްސަލަެއއް  )ހ( .110 ކޯޓު އަމުރު 
ޤާނޫނު   ،ނުވަތަ ދަޢުާވއަކާ ގުިޅެގން ކާ ގުިޅގެންހިނގަމުންދާ މައްސަލައަ

ވަަނ  އެާކވ ސްގެ ( އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނު މަދަނ ) 2021/32ނަންބަރު 
 ބާބުގެ ދަށުން ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 އެާކވ ސް ގެ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  
ުދގެ ގަާވއިިމ  ،ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ކޯުޓ ައމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާނ 
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ވަަނ  236ޤާނޫުނގެ އެ  ،ނެވެ. ެއ ފޯމާއެކު އިން  31ފޯމު  ިއވާޖަދުވަލުގަ
 މާއްދާގެ )ށ( ަގިއވާ ލިޔުންަތކާއި މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ވަނަ ބައި ރަ ފަނަ 

 ތެރިކަމުގެ އަމުރު ރައްކައު ވަގުތ  ފަރުވާއާއި 

ަފރުާވާއއި ވަގުތ  
ތެރިަކމުގެ ރައްަކއު

 އަުމރަށް ެއދި ހުށަހެުޅން 

 ދަޢުވާއެއްަގއި ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ވަގުތ  ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ )ހ( .111
ތެރިކަމެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ރައްކައުފަރުވާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ވަގުތ  

      ގެ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2021/32ާޤނޫނު ނަްނބަރު  ން،ގޮތު
އް ހޯދުމަށް އެދި ޚަޞްމަކަށް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އަމުރެ 242

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ގައި ނުވަތަ އެހެްނ ( ަމދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު ) 2021/32ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ށ(  
ނުވާނަމަ، މައްސަލައެއްގެ  ކަނޑައަޅައިފައިގޮތެއް  ޤާނޫނެއްގެއި އެހެން

 ކުރުމަށް ޙުކުމްޝަރ ޢަތެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ޝަރ ޢަތުގެ ތެރ ގައި ނުވަތަ 
ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ވަގުތ  އަމުރަކަށް އެދެވިދާނެއެވެ. ތަންފ ޛުފަހުގައި ޙުކުމް 

ހުށަހެޅިފައިވާ  ،ޝަރ ޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ވަގުތ  އަމުރެއް ނެރެދެވ ނ 
       މައްސަލައަކ  އަވަހަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހ  ބާވަތުގެ މައްަސލައެއް ނުވަތަ

ޓަކައި  އިމުކުރުމަށްޤާގައި ވަގުތ  އަމުރެއް ނެރުމަކ  އިންސާފު އެ މައްސަލައެއް
 ލުކުރެވ ނަމައެވެ.ގަބޫކޮންމެހެން ކުރަންޖެހ  ކަމެއްކަމަްށ ކޯޓަށް 

ދަޢުވާ  ،އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ަދޢުާވކުރާ ފަރާތުން ވަގުތ  އަމުރަކަށް އެދ ނ  އާންމު )ނ(  
ބ  ފަރާތުން ވަގުތ  އަމުރަކަށް އެކުގައެވެ. ދަޢުވާލި އެ ފޯމާ  ،ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު

ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހަޅާއިރު ނުވަތަ ދަޢުވާ ފޯމާ ހަވާލުވިކަން އަންގާ  ،އެދ ނ 
 ލިޔުމާއެކުގައެވެ. 

     2021/32ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،ވަގުތ  އަމުރެއް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނ  )ރ(  
       ގޮތުގެ މަތ ން  ވަނަ މާއްދާގައިވާ  244ގެ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)

 އިންނެވެ. 32ދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު ގަވާއިމި 
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ވަގުތ  އަމުރަކަށް އެދ ނަމަ، އަމުރަށް އެދ  ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު، ކޯޓުން ނެރެދ ންވ   )ބ(  
 އަމުރުގެ ޢިބާރާތް އޮންނަން އެދ  ގޮތް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

މުދާ ބަަލއި ފާސްކުުރުމގެ 
 އަުމރު 

އެފަަދ  ،ފެށުމުގެ ކުރިން މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ހޯދަން ބ ނުންވާނަމަ ޝަރ ޢަތް .112
ެގ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އަމުރެއް ހޯދުމަށް އެދ ނ 

 32ފޯުމ       ދުގެ ޖަދުވަލުަގއިވާ ގަވާއިިމ  ،ޮގތުގެ މަތ ންވަނަ މާއްދާގައިވާ  245
 އިންނެވެ.

ސާ ެދއްކުުމގެ ަވގުތ  ފައި
 އަުމރު 

  ،ެއފަދަ ައމުރެއް ހޯދުމަށް އެދ ނ  ،ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ވަގުތ  އަމުރެއް ހޯދަން ބ ނުންވާނަމަ .113
ވަނަ މާއްދާގައިވާ  246ގެ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2021/32ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 .އިންނެވެ 32ދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު ގަވާއިމި  ،ގޮތުގެ މަތ ން

ޝަރ ޢަުތގެ ޚަަރދުތަކަށް 
ސެކިުއރިޓ  ހޯދުުމގެ 

 އަުމރު 

ޝަރ ޢަތުގެ ޚަރަދުތަކަށް ސެކިއުރިޓ އެއް ބެހެއްޓުމަށް އަްނގާ އަމުރެއް ހޯދަން  .114
     2021/32ާޤނޫުނ ނަންބަރު   ،އެަފދަ އަމުރެއް ހޯދުމަށް އެދ ނ  ،ބ ނުންވާނަމަ

ުދެގ ގަވާއިމި  ،ގޮތުެގ މަތ ންއިވާ ވަނަ މާއްދާގަ 251ެގ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނު)
 އިންނެވެ. 32ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

ޚަޞްެމްއގެ ޣައިރު 
 ގައި އަުމރު ނެރުން ހާޒިރު 

އެ އަމުރު ރައްދުވާ  ،ތެރިކަމުގެ އަމުރު ފަދަ އަމުރެއްރައްކައުވަގުތ  ފަރުވާއާއި  )ހ( .115
ގެ ތެރ ގައި ގައި ޝަރ ޢަތުގެ ކުރިން ނުވަތަ ޝަރ ޢަތުހާޒިރުޚަޞްމުގެ ޣައިރު 

 ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ނެރެދެވިދާނެއެވެ. ތަންފ ޛުނުވަތަ ޙުކުމް 

  
 

 

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ވަގުތ  އަމުރެއް ހޯދަން އެދިފައިވަނ  ައނެއް ޚަޞްމުގެ  )ށ(
އަމުރު ރައްދުވާ  ،ވާނަމަ، އެ އަމުރަށް އެދިފައިވާ ފޯމު ގައި ކަމަށްހާޒިރުޣައިރު 

 ުނޖެހ ނެއެވެ. ށެއްއަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ބަހެއް ހޯދާކަ ،އިފަރާތަށް ފޮނުވަ

ގައި ހާޒިރުޚަޞްމެއްގެ ޣައިރު  ،ނަމަވެސް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް )ނ(  
އަށް ޤާޟ ތްތައް މެދުވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ހާލައަންނަިނވި  ،އަމުރެއް ނެރެދ ންވާނ 

 ލުކުރެވ ނަމައެވެ. ގަބޫ

 ރަކ  އަވަހަށް ނެރެންޖެހ  އަމުރެއް ކަމަށްވުން؛ ނުވަތަ އެ އަމު (1)   
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 ލަފާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުން؛ ނުވަތަ ތައިހެކި ނައް (2)   

ވ ލުކުުރމުގެ ޙްފައިސާއެއް ޤައުމުން ބ ރަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ތަ (3)   
 ތިމާލު އޮތުން؛ ނުވަތަ ޙްއި

 ނުވަތަ ؛ތިމާލު އޮތުންޙްގެ އިމުދަލެއްގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުުކރުމު (4)   

ގައި ނެރެންޖެހ  އެހެންވެސް ސަަބބެއް ހާޒިރުއެފަދަ އަމުރެއް ޣައިރު  (5)   
 ލުކުރެުވން.ގަބޫ އަށްޤާޟ އޮތްކަމަށް 

އެ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަްށ  ،ަގއި ނެރ  އަމުރެއްހާޒިރުމި މާއްދާގެ ދަށުން ޣައިރު  )ރ(  
ށްދިނުން އެދި ހުަށހަޅާނަމަ، އެ އަމުރު ނެރުނު ލިބުމުން، އެ އަމުރު މުރާޖަޢާ ކޮ

 ،ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނ ކޮށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެފަދަ އަމުރެއް މުރާޖަޢާ 
ލުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އުސޫއިންނެވެ. މި  33ދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު ގަވާއިމި 

ނުވަތަ ެއ  ާޤޟ ރުނު އެ އަމުރު ނެ ،އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް މުރާޖަޢާކުރާނ 
 އެކެވެ.ޤާޟ ލުވެހުރި ހަވާމައްސަލައާ 

          ،ގައި ނެރެފައިވާ އަމުރެއް މުރާޖަޢާކުރެވ ނ ހާޒިރުޚަޞްމެއްގެ ޣައިރު  )ބ(  
 ފަދަ ސަބަބެްއ އޮތްނަމައެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާމި 

އި ގައި އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގަހާޒިރުޣައިރު  (1)   
 ތެއް ހާމަނުޮކށް އޮތުން؛ ނުަވތަ ޙަޤ ޤަހާމަކުރަންޖެހ  

އަމުރަށް އެދިފައިވާ ފަރާތުން ެއ އަމުރުގައިވާ ޝަރުޠަކާ ޚިލާފުވުން؛  (2)   
 ނުވަތަ 

 ތަކަށް ބަދަލު ައއުން؛ ނުވަތަ ހާލަމައްސަލައިގެ  (3)   

ށް ނުެފުނން؛ ތުތައް ތަންދ  ކަމަހާލައަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް މައްސަލައިގެ  (4)   
 ނުވަތަ 

އަމުރަްށ އެދުނު ފަރާތުން މައްސަލަ އަވަހަށް  ،އަމުރު ނެރެދިނުމަށްފަހު (5)   
 ގެންދިއުމަށް ފިޔަވަޅު ނ ޅުން؛ ނުވަތަ  ކުރިޔަށް



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި          R/2022-105 ގަވާއިދު ނަންަބރު:              147 އަދަދު:             51ވޮލިުއމް:  
 

48 
 

 
 

އަމުރު ނެރުމުގެ ސަބަބުން ޙައްޤުނޫން ބުރައެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް  (6)  
 އުފުލަން ޖެހުން. 

ރު ހިނގަމުންާދ މައްސަލައެއް ނެތްނަމަ، މިަފދަ އަމުރެއް އަމުރު ނެރުނުއި )ޅ(  
 ވަކި ޤަޟިއްޔާއަކުންނެވެ. ،މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ބަލާނ 

ވަގުތ   ،ތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅަށް އެދ  ފޯމުގައިރައްކައުވަގުތ  އަމުރަށް ނުވަތަ  )ކ(  
ގޮްތ  ރާތަށް ިލބިގެންވާއަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަ ،ހައިސިއްޔަތުއަމުރަށް އެދުމުގެ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 ވަނަ ބައި ސޯޅަ 

 ނައުން ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެ 

ދަޢުވާ އަނުބރާ 
 އުމަށް ހުށަެހޅުން ގެނަ 

ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާ  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ބ ނުންވެއްެޖ ހިނދެއްގައި، އެ )ހ( .116
 މަށް ހުށަހެިޅދާނެއެވެ.އުއެކުގައި ނުވަތަ އެ ދަޢުވާއިން ަބއެއް އަނބުރާ ގެނަ

ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ ދަޢުވާިއން ބަެއއް އަނބުރާ ގެނައުމަށް އެދ ނަމަ، އެކަމަށް އެިދ  )ށ(  
އިންނެވެ. ދަޢުވާ އަނބުރާ  34ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު  ގެދުގަވާއިމި  ،ހުށަހަޅާނ 
އި، ތުގަހާލަޓަކައި، ދަޢުވާގައި ިހމެނ  ޚަޞްމެއްގެ ރުހުން ހޯދަންެޖހ   ގެނައުމަށް

 އެ ރުހުން ލިބިފައިވާކަމުގެ ލިޔުްނ މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ދަޢުވާލިބ  އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތައް ހިމެނ  ދަޢުވާތަކުގައި، ދަޢުވާކުރާ  )ނ(  
ތެރެއިން ކޮން ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް ކޮށްފައިވާ  ނ  އ ގެ ދަފަރާތުން އަނބުރާ ގެން
 އެދި ުހށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ. ދަޢުވާއެއްކަން، އެކަމަށް

         ތުގައި،ހާލައުމަށް ހުށަހަާޅ ދިދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެން )ރ(  
 އެ ހުށަހެޅުން ބާޠިލުޮކށްދިނުމަށް އެދި ދަޢުވާލިބ  ފަރާތަށް ުހށަހެިޅދާނެއެވެ.

އް ބާޠިލުކުރަން އެދ ނަމަ، އެަކމަށް ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުމުގެ ުހށަެހޅުމެ (1)   
އިންނެވެ.  35ދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު ގަވާއިމި  ،އެދި ހުށަހަޅާނ 

ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުމުގެ ުހށަހެޅުމެއް ބާޠިލުކުރުމަށް ދަޢުާވލިބ  
ފަރާތަްށ  ފަރާތުން އެދ ނަމަ، ދަޢުވާ އަނުބރާ ގެންނަކަމުގެ ލިޔުން އެ
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ގެ ތެރ ގައި އެ ހުށަހެޅުމެއް )އަށާވ ސް( ުދވަހު 28ލިބ ތާ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންނަން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ބާޠިލުކުރުމަށް އެދި  (2)   
ނުވާނަމަ، ދަުޢވާ އަނބުރާ  ހުށަހަޅަިއފައިދަޢުވާލިބ  ފަރާުތން 
ދަޢުވާ  ،ދަޢުވާިލބ  ފަރާތަށް ލިބ  ތާރ ޚުގައި ،ގެންނަކަމުގެ ލިޔުން

 ނައ ކަމުގައި ބެލ ނެެއވެ.އަނބުރާ ގެ

ނަމަވެސް،  ( ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން އޮތ2ްމި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) (3)   
ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންނަަކމުގެ  ،މައްސަލަ މުޅިން ނިމުނ  ކަމުގައި ބެލ ނ 

ދަޢުވާ  ،ލިބ  ފަރާތަްށ ލިބ  ތާރ ޚުން ފެށިގެން ދަޢުވާ ،ލިޔުން
ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު  ބާޠިލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެުޅމަށް

 ހަމަވުމުންނެވެ.

ފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ކޯަޓށް ލިބިއްޖެނަމަ، ްށފައިވާ ބަޔާންކޮމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި   )ބ(  
މައްސަލައިގެ އެހެން ޚަޞްމުންނަށް އެ ހުށަހެޅުމުގެ ކޮޕ އެއް ކޯޓުން 

 ފޯރުކޮށްދ ންވާނެއެވެ.

ްތތަކުގައި ދަޢުވާ ހާލަމަވެސް، އަންނަނިވި ނަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް )ޅ(  
 ކޯޓުގެ ހުއްދަ ިލބިެގންނެވެ. ،ނުވަތަ ދަޢުވާގެ ބައެއް އަނބުރާ ގެންދެވ ނ 

 އެ ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން ވަގުތ  އަމުރެއް ނެރެފައިވުން؛ (1)   

އެ ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން ދަޢުވާގެ އެއްވެސް ޚަޞްމަކު ވަކި ކަމަކަށް  (2)   
 ސްވެފައިވުން؛ކޯޓުގައި އެއްބަ

ތަނަށް ފައިސާގެ  އެއްވެސް އިޅިގެން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް އެހަދަޢުވާއާ ގު (3)   
 ؛މިންވަރެއް ލިބިފައިވުން

ދަޢުވާކުރާ އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތައް ހިމެނ  ދަޢުވާއެްއނަމަ،  (4)   
ދަޢުާވކުރާ  ،ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުމާމެދު އ ނާ ފިޔަވައި ދެންތިބި 

 ފަރާތްތަކުގެ ރުހުން ލިޔުމުން ލިުބމުން؛
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)ެއކެއް(  1އޮތް  ކުރިޔަށްދަޢުވާ އަނބުރާ ގެްނނަން ބ ނުްނވާ ތާރ ޚުގެ  (5)   
މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި މައްސަލައިގެ ޝަރ ޢަތުގެ އަޑުއެހުމެއް 

 ވުން.ކަނޑައަޅައިފައިބ އްވުމަށް 

، ތަރިކައިގެ މައްސަލައެއް އަނބުރާ ނަމަވެސް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް )ކ(  
 ނުގެންދެވ ނެއެވެ.

ނަމަވެސް، ހުރިހާ ޚަޞްމުން އެ މައްސަލަ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް )އ(  
މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް  ،އްލުކުރަން އެއްބަސްވެގެން މެނުވ ޙަ

 އެ ަދޢުވާއެއް ނުވަތަ އެ މައްސަލައެއް އަނބުރާ  ،ނިމިފައިވަނިކޮށް
 ނުގެންދެވ ނެއެވެ. 

ދަޢުވާ އަނުބރާ 
ގެަނއުމަށްފަހު އަލުން އެ 
ދަޢުވާ ކުުރުމގެ ހުްއދަ 

 ހޯދުން 

އަލުން އެ ދަޢުވާ ލިުބނު ފަރާުތގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް  ،ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުމަށްަފހު .117
 ވެ.ޓަކައި ކޯޓުގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެ ތްތަކުަގއި އެކަމަށްހާލަ ކުރާނަމަ، އަންނަނިވި 

ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައ  ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރ ވުމަށް ފަހުގައި  )ހ( 
 .ކަމަށްވުން

މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ވާޤިޢާތަކާއި އަނބުރާ  އަލުން ހުށަހަޅަން ބ ުނންވާ ދަޢުވާ އެ )ށ(  
ގެ ގެނައި ދަޢުވާ ބިނާވެފައިވާ ާވޤިޢާތައް އެއްގޮތްވުން ނުވަތަ ދެ ދަޢުވާ

 ވުން. ވާޤިޢާތަކަކ  ދާދި އެއްގޮތް ވާޤިާޢތަކަކަށް

ދަޢުވާިލބ  ފަރާތުން 
ޚަަރދު ނަަގއިިދނުމަށް 

 އެދުން 

ނަމަވެސް، އެ ދަޢުވާގެ ސަބަބުްނ  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައި )ހ( .118
ަތނަްށ ނުވަތަ އެ ތާރ ޚުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހުުނ ހައިދަޢުވާލިބ  ފަާރތުން އެ

 ދަޢުވާލިބ  ފަރާތަށް ނަގައިދިނުމަށް ކޯޓުގައި އެދެވިާދނެއެވެ. ،ދުތައްޚަރަ

ވާނަމަ،  ކުރާ ފަރާތުން އަނބުރާ ގެންނަން އެދެނ  ދަޢުވާގެ ބައެއް ކަމުގައިދަޢުވާ )ށ(  
ހަމައެކަނި އަނބުރާ ގެންނަ ބަޔަކާ  ،ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ޒިންމާވާންޖެހ ނ 

ތުގައި ކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަށް ހާލަށެވެ. އަދި އެ ޚަރަދުތަކަ  ހިނގައިފައިވާގުޅިގެން 
ހިނދަކު، ަދޢުާވކުރާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހ  ޚަަރދުތައް ބަލައި  ހައިކަނޑަނާޅާ

 ވަޒަންކުރާނ ، މުޅި ދަޢުވާ އެކުގައި ބަލައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހުގައެވެ.
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 ސަބަބުްނ، ދަޢުވާލިބ  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާގެ ބައެއް އަނބުރާ ގެނައުމުގެ )ނ(  
ތުގައި، އެ ޚަރަދު ހާލަ ފަރާތުން ކުރަންޖެހުނު ޚަރަދުަތކަށް ޒިންމާވާންޖެހ  

ތާރ ޚުން ފެިށގެން، ނުވަަތ  އަންގައިފައިވާދެއްކުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ކޯޓުން 
އެ ޚަރަދުގެ މިންވަރާ ގުޅ ގޮތުން ދަޢުވާގެ ޚަޞްމުން އެއްަބސްވި ތާރ ޚުން 

)ސާދަ( ދުަވހުެގ ތެރ ގައި، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުްނ އެ ޚަރަދު  14ފެށިގެން 
    ފަާރތުން ދައްކަންޖެހިފައިވާ ޚަރަުދ ދައްކަންދެން  ނުވާނަމަ، އެ ފައިކައިދައް

ގުޅ  މައްސަލަ  ފައިވާ ބައިތަކާމައިގެންދިޔުމަށް ނިން ކުރިޔަށް ގައިއެ ދަޢުވާ
 ލެވިދާނެއެވެ.ސައިނުގެންގޮސް މަޑުޖައް ކުރިޔަށް

ލުމަށް ސައިގެންދިޔުން މަޑުޖައް ކުރިޔަށް މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން މައްސަލަ  )ރ(  
ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުން އެދ ނަމަ، ެއކަމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެެއވެ. މިގޮތުން 
ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން އަޑުއެހުމަކާ ނުލައި ކޯޓަށް އެކަމާމެދު ގޮތެއް 

 ނިންމިދާނެއެވެ.

       ގެންދާ މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަކަށް ކުރިޔަށްކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން  )ބ(  
 މި މާއްދާއެއް ނުހިނގާނެއެވެ.

 ވަނަ ބައި ސަތާރަ 

 ޙުކުމްކުރުން 

މަދަނ  ) 2021/32ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ޝަރ ޢަތް ހިންގައިގެން ޙުކުމްކުރުމަށް )ހ( .119 ޙުކުމްކުުރން 

މައްސަލަތަކުގެ ޝަރ ޢަތުގެ  ފަިއވާަޅއިއަކަނޑަގައި ( އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު

އަޑުއެހުންތައް ނިމުމާއެކު، ވަގުުތން ނުވަތަ ވ  އެންމެ އަވަހަކަށް އެ މައްސަލައިގެ 
ޙުކުމް ކުރަންވާނެއެވެ. މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމުމާއެކު ވަގުތުން ޙުކުމް 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ޮގތުގެ މަތ ންނުކުރާނަމަ، އަންނަނިވި 

ޙުކުމް ކުރާނެ ތާރ ޚެއް، ޝަރ ޢަތުގެ އެންމެ ފަހު އަޑުއެހުުމގައި  (1)   
 ޚަޞްމުންނަށް އެންގުން.

ޝަރ ޢަތުގެ ފަހު އަޑުއެހުމުގައި ޙުކުމްކުރާނެ ތާރ ޚެއް ކަނޑައެޅެން  (2)   
)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރ ަގއި،  3ނެތްނަމަ، އެ އަޑުއެހުން ބާއްާވތާ 
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ތާރ ޚެއް ކަނޑައަޅައި، ޚަޞްމުންނަށް މައްސަލައިގެ ޙުކުމްކުރާނެ 
 އެންގުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މައްސަލައިގެ ޙުކުމްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ތާރ ޚަކ ،  )ށ(  
)ތިރ ސް( ދުވަހުގެ  30ޝަރ ޢަތުގެ ފަހު އަޑުއެހުން ބާއްވާ ތާރ ޚުން ފެށިގެން 

  .ނުވާނެއެވެ މުއްދަތަށްވުރެ ފަހުގެ ތާރ ޚެއް ކަމުގައި ވެގެން

ގައި ނުވަތަ އެހެްނ ( ަމދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު ) 2021/32ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ނ(  
ތުގައި މެނުވ ، މަަދނ  ކޮންމެ ހާލަޤާނޫނަކުން އިސްތިސްނާކޮށްފަިއވާ 

މައްސަލައެއްގައި ކޯޓުން ޙުކުމްކުރަންވާނ ، މައްސަލައިގެ ފުރިހަމަ ޝަރ ޢަތެއް 
ވާއަށާއި، ދިފާޢަށާިއ، ހުށަެހޅުނު ހެއްކަށް ހިންގުމަށްފަުހ، ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢު

ލެވިފައިވާ ޝަރ ޢަތުގެ އަޑުއެހުމެއްގައެވެ. ވައިރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، ހުޅު
އިއްވާ ޙުކުމަކ  ލިޔެ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ޤާޟ ޙުކުމްކުރުމުގެ މަޖިލ ހުގައި 

މަވެސް، ޙުކުމެއްނަމަ، މުޅި ޙުކުމް އެކުގައި އިއްވުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަ
ޙުކުމް އިއްވުމަށްފަހު، މައްސަލައިގެ ޙުކުމުގެ އަސްލު، ވަގުތުން ޚަޞްމުންނަްށ 

 ދ ންވާނެއެވެ.

ޤާނޫުނ  ،ކުރާ ޙުކުމުގައި ފައިމަދަނ  މައްސަލައަކާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި )ރ(  
ވަނަ މާއްދާގައި  261ގެ ( މަދަނ  ިއޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2021/32ނަންބަރު 
އިވާ ކަންކަން ފުރިަހމަވާންވާނެއެވެ. އަދި ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމެއްގައި، ބަޔާންކޮށްފަ

ަވަނ މާއްދާގައި  262ޤާޫނނުގެ އެ  އިސާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާނަމަ،ފަ
 ހިމަނަންވާނެއެވެ. އެ ޙުކުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން

ބާވަތުން  ނުވަތަ ޤަޟިއްޔާތައް ނިންމުމުގައި އެ ޤަޟިއްޔާގައި ހިމެނ  ފައިސާގެ  )ބ(  
ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ ކޮންމެ ާބވަތެއްގެ ފައިސާއަކުންވިޔަސް ފައިސާ ދެއްކުމަށް 

 ޙުކުމްކުރެވިދާނެއެވެ. 

ޙުކުުމގަިއވާ ލިޔުުމގެ 
ނުވަތަ މަޢުޫލމާތުގެ ކުށް 

 އިޞްލާޙުުކރުން 

 ނުވަަތ މަޢުލޫމާތުގެ ކުށެއް ކުށެއް  ފައިވާ ޙުކުމެއްގައިވާ ލިޔުމުގެކޯޓުން ކޮށް .120
މަދަނ  އިޖުރާއަުތެގ ) 2021/32ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ލާޙުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނ ޞްއި

 ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. 266ގެ ( ޤާނޫނު
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 ބާރު ޛ ޙުކުުމގެ ތަންފ 
 ހިނގަން ފެށުން 

ބާރު  ތްތަކުގައި މެނުވ ، ޙުކުމްކުރި ތާރ ޚުގައި ޙުކުމުގެ ތަންފ ޛ ހާލަ އަންނަނިވި  )ހ( .121
 ހިނގަން ފަށާނެއެވެ.

ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގައި ތަްނފ ޛުކުރުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ަކމެއް  (1)  
ކޮށް ިނންމަންޖެހ  ަވކި ތާރ ޚެއް އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ޛުތަންފ 

 ވުން؛ ނުވަތަ ކަނޑައަޅައިފައި

މެއް ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގައި ތަްނފ ޛުކުރުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ކަ  (2)   
ކޮށް ނިންަމންޖެހ  ވަކި ތާރ ޚެއް އެ ޙުކުމުގައި ނުވަތަ ޛުތަންފ 

  ނުވަތަ ؛ވުންކަނޑައަޅައިފައިއަމުރުގައި 

 ކުރުން ކޯޓުން ަފސްކޮށްފައިވުން؛ ނުވަތަ ޛުޙުކުމް ތަންފ  (3)   

ވެފައި، އަދި ޙުކުމަކ   ޙުކުމް ކުރި ކޯޓަކ  ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކަށް (4)   
ވާނަމަ، އަދި ަވގުތ   ރުވާގެ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ކަމުގައިވަގުތ  ފަ

ފަރުވާގެ އެ ޙުކުމަކ  ނުވަތަ އަމުރަކ  އަމުރަށް އެދ  ފަރާތުން 
 ،ސެކިއުރިޓ އެއް ބަހައްޓަންޖެހ  ާބވަތުގެ އަމުރެއް ނުވަތަ ޙުކުމެއްނަމަ

 ފައިޓައި އަމުރަށް އެދ  ފަރާތުން އެކަށ ެގންވާ ސެކިއުރިޓ އެއް ބަހައް
 ނުވުން؛ 

ުތގައި، ހާލަނުވާ  ފައިޓައިއަމުރަށް އެދ  ފަރާތުން ސެކިއުރިޓ އެއް ބަހައް (5)   
އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުން އެކަށ ގެންވާ ސެކިއުރިޓ އެއް ބެހެއްޓުމުގެ 

  ބާުރ ފަސްކޮށްފައިވުން.ޛ ސަބަބުން ޙުކުމުގެ ތަންފ 

ދަދެއް އަކުގައި މެނުވ  ފަިއސާގެ ތްތަހާލަމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ  )ށ(  
އެ ޙުކުމެއް ނުވަތަ  ،ދެއްކުމަށް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރ ގައި އެ ޙުކުމެއް  14އަމުރެއް ކުރާ ތާރ ޚުން ފެށިގެން 
 ފަރާތުން ތަންފ ޛުކޮށް ނިންމަންވާނެއެެވ. ނުވަތަ އަމުރެއް ރައްދުވާ

 ައމުރު ޙުކުމް ުނވަތަ
 ރަްއދުކުރުން 

ނުވަތަ އަމުރުގައިާވ  ވާމ ހަކ  މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކަށް ނުވިނަމަވެސް، ޙުކުމުގައި އެ .122
މ ހެއްގެ ޙައްޤަކަށް އަސަރުކޮށްފާނެ މ ހަކު، ޙުކުމުގެ ނުވަތަ އަމުރުގެ  ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެ
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ތަ އަމުރެއް ރައްދުކުރުމުގެ ފަރާތަކަށް އެ ޙުކުމެއް ނުވަ ކޮޕ އެއް ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ، އެ
 ބާރު ކޯޓަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

ޝަރ ޢަތް ނިުމނުގޮުތގެ 
 ރިޕޯޓު ދޫކުރުން 

"ޝަރ ޢަތް ނިމުނުޮގތް" ޚަޞްމުްނނަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.  ،މައްސަލައިގެ ޙުކުމްކުރާ ދުވަހު .123
ތް )ފަނަަރ( ދުވަުހގެ ތެރ ގައި ޝަރ ޢަ 15އަދި މައްސަލަ ނިންމި ދުވަހުްނ ފެށިގެން 

 ޚަޞްމުންނަށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ. ،ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 ވަނަ ބައި އަށާރަ 

 ތްތައް ހާލަ ރެވ  ނިހާއ  ޙުކުމް މުރާޖަޢާކު 

ނިހާއ  ޙުުކމެއް އަލުން 
 މުރާޖަޢާުކރުން 

ފައިވާ އޮޅުމެއް ނުވަތަ ރައިޙުކުމް އިއްވުމަށްފަހު، ހިސާބު ޖެހުމުގައި އަ )ހ( .124
ޞްލާޙު ކުރުން ފިޔަވައި، ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކަށް ލިޔުމުގައިވާ އިމްލާކުށެއް އި

 އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްގެން ނުވާނެއެވެ.

 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަުރ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، )ށ(  
 ބަޔާންކޮށްފައިވާގެ ހަތާވ ސްވަނަ ބާބުގައި ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު )

      ތަކުގައި، ިނހާއ  ޙުކުމެއް އަލުން މުރާޖަާޢކުރަން އެދި،ތްހާލައިސްތިސްނާ 
އެ ޙުކުމް ނިސްބަތްވާ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެގޮތުން ނިހާއ  

ފޯމު      ދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާގަވާއިމި  ،ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނ 
 292ޤާނޫނުގެ އެ  ، ކުރަން ހުށަހަޅާއިރުއިންނެވެ. ނިހާއ  ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާ 36

ގައިވާކަން، ދުތެއް ވުޖޫހާލަ ތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަ ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި 
 ސަބާބައެކު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

ގޮތުގެ ުދގައިވާ ގަވާއިނިހާއ  ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާކުރަން އެދި ހުށަހަޅުމުން، ިމ  )ނ(  
        ހުށަހެޅުމުްނ، ޝަރ ޢަތުގެ ންތައްށަހަޅަްނޖެހ  ލިޔުދެފަރާތުން ހު މަތ ން

)އެކެއް( އަޑުއެހުން ބ އްވުމަށްފަހު، އެ ޤަޟިއްޔާގެ އަޑުއެހުންތައް  1
 ނިންމަންވާނެއެވެ.

އެ ޤަޟިއްޔާއަށް  ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ުހށަހެޅ  މައްސަލައެއް ބަލާނ  )ރ(  
 ހުއެވެ. އައު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރެއް ދިނުމަށްފަ
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 ވަނަ ބައި ނަވާރަ 

 ޝަރ ޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދިނުން 

ޝަރ ޢަުތގެ ޚަަރދު 
 ނަަގއިދިުނން 

            2021/32ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ކޯޓުން ނިންމާ މައްސަލައެއްގައި )ހ(  .125
ވަނަ ބާބުގެ ދަށުްނ، ޝަރ ޢަތުެގ  ފަންސަވ ސް ޤާނޫނު( ގެ އިޖުރާއަތުގެ  ނ މަދަ)

ގެ ޚަރަދު ނަގައިދިނުމަށް ކޯޓުްނ އިމާނަމަ، އެ މައްސަލަށް ނިންޚަރަދު ނަގައިދިނުމަ
 ގޮތް މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގައި ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ. ކަނޑައަޅާ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތ ްނ ޝަރ ޢަތުގެ ޚަރަދު  )ށ(   
         މަށް އެދި، ނަގައިދިނުމަށް ނިންާމނަމަ، ޝަރ ޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދިނު

ުދވަހުގެ ތެރ ގައި )ފަނަަރ(  15އެ މައްސަލައެއް ނިންމި ތާރ ޚުން ފެށިގެން 
      ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ މި ،ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާނ 

 ފޯމުންނެވެ.   37

 ވަނަ ބައި ވިހި 

 ހެކިހާމަކުރުން 

އިޚްތިލާެފއްުނވާ 
ދި ކު ،މަްއސަލަތަކާއި 

މަްއސަލަތަކުަގއި ހެކި 
 ހާމަކުރުން 

ކުދި މައްސަލަތަކުެގ ޓްރެކުން ބަާލ  ،އިޚްތިލާފެއްނުވާ ބާވަތުެގ މައްސަލަތަކާއި )ހ( .126
 މައްސަލަތަކުގައި ހެކި ހާމަކުރާނ  އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ. 

 ދަޢުވާ ފޯމާއެކު ހެކ ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުްނ؛ (1)   

އަންގާ ގޮތަކަށް އަދި  ޤާޟ ތިދާއ  އަޑުއެހުމުގައި މައްސަލަ ބަލާ އިބް (2)   
 އަންގާ މުއްދަތުގައި ހެކ ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުން.

ހާމަކުރުުމގެ  ހެކި
 ތް ހާލައިސްިތސްނާ 

ކުދި މައްސަލަަތކުގެ ޓްރެކުން ބަާލ  ،އިޚްތިލާފެއްނުވާ ބާވަތުެގ މަްއސަލަތަކާއި .127
       ގެ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2021/32ޤާނޫނު ނަްނަބރު  ،ކާއިމައްސަލަތަ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ އުސޫލުން ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގަިއ  313
ހެކި ހާމަކުރުން ފިޔަވައި އެހެން މަދަނ  މައްސަލަތަކުގައި، ޚަޞްމުން ހެކި ހާމަކުރާނެ 
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ކަނޑައަޅައި  ޤާޟ ސަލައެއްގެ އިބްތިދާއ  އަޑުއެހުމުގައި އެ މައް ،ވަގުތާއި ގޮތް
 ޚަޞްމުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

ހެކި ހާމަކުރުުމގެ 
 އިުޖރާއަތު 

ދުގެ ގަވާއިމި  ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހެކި ހާމަކުރާނ  126ދުގެ ގަވާއިމި  )ހ( .128
ލިސްޓް"  ގެލިޔުންތަކުހެކ ގެ " އެކުލަވައިލާއާ އެއްގޮތަށް  38ޖަދުވަލުގެ ފޯމު 

 ލިޔުންތަކުގެ  ،ކަނޑައަޅާ ތާރ ޚުގައި ޤާޟ އިންނެވެ. އިބްތިދާއ  އަޑުއެހުމުގައި 
 ލިސްޓު މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ހައިއެ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި އެންމެ ،ލިސްޓުގައި ހިމަާނނ  ލިޔުންތަކުގެ )ށ(  
އެ ޚަޞްމަކު  ،ލިޔުންތަކަކ  ހައިރި އެންމެލިޔުންތަކެވެ. އެ މައްސަލައާ ގުޅުންހު

ފަރާތުން ވަކާލާތުކުރާ ކަމަކަށް ނ ދެވ   އެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާ ލިޔުންތަކާއި، އެ
އަސަރެއް ކޮށްފާނެ ލިޔުންތަކާއި، އެހެން ޚަޞްމަކު ވަކާލާތުކުރާ ކަމަކަށް ނ ދެވ  

ށް ބާރުިލބ  އެހެން ޚަޞްމަކު ވަކާލާތުކުރާ ކަމަކަ ،އަސަރުކޮށްފާނެ ލިޔުންތަކާއި
 ފަރާތުން ހާމަކުރަންޖެހ  ލިޔުންތަކެވެ. ލިޔުންތަކާއި، ޤާނޫނެއްގެ ދަުށން އެ

މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ) 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓުގައި )ނ(  
ަވނަ މާްއދާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނ ޮގތަްށ ތަރުތ ބުްނ  305ގެ ( ޤާނޫނު

ލޫމާތަކ  ތެދު މަޢުލޫމާތުކަްނ ޢުމުގެ ލިސްޓުގައިވާ މަފުރިހަމަކޮށް، އަދި އެ ލިޔު
ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހެކި ހާމަކުރިކަމުގެ ބަޔާން ލިޔެ އެ ބަޔާނުގައި 

 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ުމންނަށް ޞްޚަ
ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓު 
 ކޯޓުން ރައްދުުކރުން 

)ހަތެްއ(  7މ  ބަންދު ނޫން ރަސް ،ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓު ޚަޞްމުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން .129
ދުވަހުގެ ތެރ ގައި އެ ލިސްުޓަތއް ކޯޓުން ޚަޞްމުންަނށް ރަްއދުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި 

 ،ވަގުތާއި ،ލިޔުންތައް ކޯޓަށް ހުށަަހޅާނެ ގޮތާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާއެއަށްފަހު އެ ލިސްޓުގައި 
އި، އެ އެއިން ލިޔުމެއްގެ އެ ލިޔުންތައް އެއް ޚަޞްމަކު އަނެއް ޚަޞްމަކާ ހިއްސާކޮށް، ދައްކަ

ގެންދާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ކޯޓުން  ކުރިޔަށްއެކަން  ،ނަކަލެއް ނަގަން ބ ނުންާވނަމަ
 ޚަޞްމުންނަށް ދ ންވާނެއެވެ. 

ހެކި ހާމަކުރުުމގެ ާޚއްޞަ 
   އުސޫުލގެ އިުޖާރއަތު

    ހެކި ހާމަކުރުމުގެ އުސޫލުން ޚަޞްމު ހާމަކޮށްފައިވާ ހެއްކަކ  މައްސަލައިގައި )ހ( .130
ވާނަމަ، ނުވަތަ ބައެއް ލިޔުން  ހެކި ބ ނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ މަދު ހެކި ކަމުގައި

މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ) 2021/32ޤާނޫުނ ނަންބަރު  ،ހާމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ
ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ކަމެއް އަނެއް ޚަްޞމުގެ ފަރާތުން  307ގެ ( ޤާނޫނު
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ށް އެދި ޚަޞްމަކަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ކުރުވުމަށް ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެދިނުމަ
        ދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ގަވާއިމި  ،މި ބާވަތުގެ އަމުރަކަށް އެިދ ހުށަހަޅާނ 

އަމުރުކުރަން  ލާއި،ތަފުސ އިންނެވެ. މި ފޯމުގައި ޚަޞްމު އެދ ގޮތުގެ  31ފޯމު 
 އެދ  ގޮތް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ން ައމުރެއް ނެރުމާމެދު ކޯޓުން ގޮތެްއ ނިންމުމުގަިއ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށު )ށ(  
  މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ ކަންކަމަށާއި، އެ ލިޔުމުގެ މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށާއި،

ވަަނ  302ެގ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނު) 2021/32ޤާނޫނު ަނންބަރު 
 އެވެ.ކުރަންޖެހ ނެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް

ޚަޞްމަކަށް ުނވާ 
ފަރާތެްއގެ ަމއްޗަށް ހެކި 
   ހާމަކުުރމަށް ކުރާ ައމުރު

ނުވަތަ  ،ދަޢުވާއެއްގެ ޚަޞްމަކަށް ނުވާ ފަރާތެއްގެ ކިބައިގައި ނުވަތަ އެފަރާތުގެ ހިޔާޒަތުގައި .131
ކާ ޢަބެލުމުގެ ދަށުގައި، ނުވަތަ ބާރުެގ ދަށުގައި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އުފެދ ނެ މައުޟޫ

ހުރި ލިޔުންތަކެއް ހުންނާެނކަމަށް ބެލެވ  ކޮންމެ މ ހެއްގެ މައްޗަށް، އެ ލިޔުމެއް ގުޅުން
             ދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ގަވާއި މި  ،ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަމުރުކޮށް ދިނުމަށް އެދި

 ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެެވ. ، 31ފޯމު 

ދަޢުާވއެއް ހުަށހެުޅމުގެ 
ކުރިން ހެކި ހާމަކުުރމުގެ 

 ށް އެދި ހުަށހެޅުން އަުމރަކަ

ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިްނ ެހކި ހާމަކުރުމަށް ކޯޓުގައި އެދުަމްށ ޤާނޫނަކުްނ ހުއްދަކުރާ  .132
ޤާނޫުނ  ،ތުގައި، މައްސަލައެއްގެ ޚަޞްމަކަށް ވާނެކަމަށް ބެލެވ  މ ހެއްގެ މައްޗަށްހާލަ

ގެ ދަށުން ހެކި ަވނަ މާއްދާ 311ެގ ( މަަދނ  ިއޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2021/32ނަންބަރު 
ދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ަގވާއިމި  ،ހާމަކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދ ނަމަ، އެފަދަ އަމުރަކަށް އެދ ނ 

 އިންނެވެ.31  ފޯމު

ބޮޑެތި ަމއްސަލަތަުކގެ 
ޓްރެކުން ބަލާ 

މަްއސަލަތަކުަގއި ހެކި 
ހާމަކުުރމާބެހ  ޚާްއޞަ 

  އިުޖރާއަތު

ހިނދަކު، ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ބަާލ  ހައިގޮތަކަށް އަމުރު ނުކުރާ ކޯޓުން އެހެން .133
ޤާނޫނު ނަްނބަުރ  ،އެންމެހައި މައްސަލަތަކުގައި، ހެކި ހާމަކުރުމާ ގުޅ ގޮތުން ޢަމަލުކުރާނ 

ފެށިެގްނ އިން ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(  313ގެ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2021/32
  އެއްގޮތަށެވެ.އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތާ

ލިޔުމެއް ހާމަުކރުން 
ނުވަތަ ބެލުން 

ހުއްޓުުވމުގެ އަުމރަކަށް 
 އެދުން 

     ވަނަ މާއްދާގެ  315ެގ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނު) 2021/32ޤާނޫނު ަނންބަރު  .134
 އާންމުއ ގެ ސަބަބުން  ، ދަށުން ލިޔުމެއް ނުަވަތ ލިޔުމުގެ ބައެއް ހާމަކޮށްފިނަމަ)ހ( ގެ

ހާމަކުރުން އެ ލިޔުމެއް  ،ނަމަލުކުރެވ ގަބޫ އުނިކަން އަތުވެދާނެކަމަށް މަޞްލަޙަތަށް
 އިންނެވެ. 31ދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު ގަވާއިމި  ،އަމުރަކަށް އެދ ނ  ހުއްޓުވުމުގެ
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 ވ ސްވަނަ ބައި އެކާ 

 ލުތައް އުސޫ  އާންމު ގުޅ   ހެއްކާ 

 އާްނމުހެކިބަހާެބހ  
  ލުއުސޫ

ލެވިފައިވާ ވައިކޮށް ހުޅުއާންމު ،ބަސް ހުށަހަޅާނ ޝަރ ޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ހެކި .135
ޝަރ ޢަތެއްގައި ހެކިބަސްދ  މ ހާ އަނގަބަހުން ހެކިބަސް ދ ގެންނެވެ. ޝަރ ޢަތުެގ 

ހެކިބަސްދ  މ ހާގެ  ،ހެކިބަސް ހުށަހަޅާނ  ނޫން އަޑުއެހުމެއްގައި އަޑުއެހުމެއް ފިޔަވައި، އެ
  ލިޔުމަކުން ދ ފައިވާ ހެކިބަހުގެ ަބޔާނަކުންނެވެ.

ހެކިބަހުގެ ބަޔާން 
 އޮންނަްނވ  ޮގތް 

        ޓަކައި ހެކިބަސް ބ ނުންާވ ކަންކަމާއި،  ވަކި ވާޤިޢާއެއް ސާބިތުކުރުމަށް )ހ( .136
ޓަކައި ހެކިބަސްދ ނެ ފަރާތްތައް ހުށަހެޅ ެނ  އެ ވާޤިޢާއެއް ސާބިތުކުރުމަށް

ޔެފައިވާ ލި ،މިންވަރާއި، ޝަރ ޢަތުގައި އަނގަބަހުން ހެކިބަސްދ ނެ ފަރާތްތަކާއި 
ހެކިބަުހގެ ބަޔާނުްނ  ،ހެކިބަހުގެ ބަޔާުނން ހެކިަބސްދ  ފަރާތްތަކާއި

 ހެކިބަސްދ ނަމަ، ހެކިބަސްދ  ފަާރތުގެ ބަޔާނުގެ ދިގުމިނާއި ބަޔާން އޮންނަންވ ގޮތް 
 އަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.  ޤާޟ 

އިވާ ގަ 39ދުގެ ޖަދުވަލުގެ ފޯުމ ގަވާއިމި  ،ހެކިބަހުގެ ބަޔާން ޮއންނަންާވނ  )ށ(  
ފަިއ ނައިއަންަނނިވި މަޢުލޫާމތު ހިމަ ،ނަމޫނާ އާ އެއްގޮަތށެވެ. ހެިކބަހުގެ ބަޔާނުގައި

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

 މައްސަލަ ނުވަތަ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު؛ (1)   

 މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންގެ މަޢުލޫމާތު؛ (2)   

 ދެނ  ކޮން ޚަޞްމެއްގެ ފަރާތުންކަން؛ ހެކިބަސް (3)   

ބަސްދ  ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި، ދާއިމ  އެޑްރެހާއި، ކާކުކަން ހެކި (4)   
އިނގިލ ގެ  ޔާއި،ސޮ ،ރާއިއަންގައިދ  ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަ

 ނިޝާން؛

 ލާދ ފަިއވާ ކޮންމެ އެގްޒިބިޓެއްގެ ނަންބަުރ؛ހަވާހެކިބަހުގެ ބަޔާނުގައި  (5)   

 .ތާރ ޚުބަޔާން ދ ފައިވާ  (6)   
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 ގރެްނސިން ވ ިޑއޯ ކޮންފަ
 މެުދވެރިކޮށް ދެވ  ހެކި 

ފު ސާކޮށްގެން ހެކިބަސް ނެގުމަކ  ަޢުދލު އިންހާޒިރުހެކިވެރިޔާ ޝަރ ޢަތަށް  )ހ( .137
ލުކުރެވ  ކަމެއް ކަމުގައި ގަބޫޤާއިމުކުރުމަށް ދިގު މުއްދަތެއް ނަގާނެކަމަށް ކޯޓަށް 

ނަނިވި ވުމުގެ ބަދަލުގައި، އަންހާޒިރުވާނަމަ، ހެކިބަސްދ  ފަރާތް ކޯޓަށް ސ ދާ 
ފަރާތުން  ތްތަކުގައި ވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް އެހާލަޚާއްޞަ 

 ހެކިބަސް ދިނުމަށް ކޯޓަށް ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ.

ނޫން ެއހެން  ހެކިބަސްދ  މ ހާ ހުރ  ޝަރ ަޢތް ހިނގަމުްނދާ ރަށް (1)   
 ރަށެއްގައި ކަމަށްވުން؛ ނުވަތަ 

 އުމެއްގައި ކަމަށްވުން.ހެކިބަސްދ  މ ހާ ހުރ  ބ ރު ޤަ (2)   

މ ެހއްގެ ހެކިބަްސ  ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ ނަންބަރުގައި  (1)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ށ(  
ވ ޑިއޯ ޮކންފަރެްނސިންގ މެދުވެރިކޮށް އެ ރަށެއްގެ ކޯޓަށް އެ މ ާހ   ،ނަގަންވާނ 

 ހުވައި ކުރުވުމަށްފަހުަގއެވެ.  ،ންކޮށްގ ކޮށް، އެ މ ހަކ  ކާކުކަން ޔަ ހާޒިރު

މ ެހއްގެ ހެކިބަްސ  ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ ނަންބަރުގައި  (2)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ނ(  
އެ މ ހަކ  ކާކުކަން  ،ވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެުދވެރިކޮށް ނަގަންވާނ 

 ންކޮށް، ހުވައި ކުރުވުމަށްފަުހގައެވެ.ގ ޔަ

އެފިޑަވިޓް ެމުދވެރިކޮށް ދ  
 ހެކިބަސް 

   2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ހެކިބަހުގައި ޢަމަލުކުރާނ  އެފިޑެވިޓް މެދުވެރިކޮށް ދ  .138
ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ  ސްއޮނަތިރ ގެ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)
 ންނެވެ.ތ މަ

ހެކިބަްސދ  މ ާހގެ 
 ޝަރުޠު ފުރިަހމަުވން 

ވަތަ ޝަރުޢ  މައްސަލައެއްގެ ޝަރ ޢަތުގެ މަޖިލ ހުގައި ހެކިބަސްދ  މ ހަކ  ޤާނޫނުން ނު .139
 ގޮތުން ހެިކބަސް ދިނުމަށް ޝަުރޠު ފުރިހަމަވާ މ ހަކުކަން ކޯޓުން ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ.

ހެކިބަސް ިދނުުމގެ ކުރިން 
 ހުވައިުކރުން 

އަންަނނިވި އިާބރާތުން ހުވަިއ  ،ހެިކަބސް ދ  މ ހާ ،ހެކިބަސް ދިނުމުގެކުރިން )ހ( .140
"މި މަޖިލ ހުަގއި އަހުރެންާނ  ،ނަންާވނ ކުރަންވާނެއެވެ. މި ހުވައިގެ ޢިބާާރތް އޮން

ކޮންމެ ބަހެއްގައި ބުނާ ކުރެވ  ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގައްޔާއި، އަހުރެން 

ގަންދ  هللا މާތް ،ތެދުބުނުަމށާއި، ޙަޤ ޤަތާ ޚިލާފަްށ އެއްވެސް ބަހެއް ނުބުނުމަށް
 ހުވައިކުރަމެވެ." މިގޮތަށެވެ.
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އަންނަނިިވ  ،ހެކިބަސް ނަގަންވާނ   ،އްނަމަހެކިބަސްދ ން ހުރ  ޣައިރު މުސްލިމެ )ށ(  
ޢިބާރާތުން "މި މަޖިލ ހުގަިއ އަހުރެންނާ ކުރެވ  ސުވާލުތަކަށް ޖަވާުބ 

ކޮންމެ ބަހެއްގައި ތެދުބުނުަމށާއި، ޙަޤ ޤަތާ ބުނާ ދިނުމުގައްޔާއި، އަހުރެން 

ރާރު ވަމެވެ." މިގޮތަށް ޚިލާފަށް އެއްވެސް ބަހެއް ނުބުނުމަށް އަހުރެން އިޤް
 ރާރު ކުރުވުމަށްފަހުއެވެ.  އިޤް

 ވަނަ ބައި ބާވ ސް 

 ލުތައްއުސޫ  ޞަ ގުޅ  ޚާއް ހެއްކާ 

ވަކި ކަމެއް އިުވނުކަމަށް 
 ދ  ހެކި ،ބުނެ

ދ  ހެކި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ، ހެކިބަސްދ  މ ހަކު،  ،"ވަކިކަމެއް އިވުނު ކަމަށް ބުނެ .141
އްޗެއް ބަޔާންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، އ ނާއަށް ކަނޑައެޅިގެން ފެނުނު އެއްޗެއް ނުވަތަ އިވުނު އެ

އެހެން މ ހަކަށް ވަކި ކަމެއް ފެނުނު ކަމަށް ނުވަތަ އެހެން މ ހަކަށް ވަކި އެއްޗެއް އަޑުއިވުނު 
މ ހަކު ބުނި ބުނުމެްއ، ހެކިބަސްދ  މ ހާއަށް އަޑުއިވުނު ކަމުގެ މައްޗަށް ދ   ކަމަށް އެ

ޤާޫނުނ  ،ޢަމަލުކުރާނ ކިބަހުގަިއ ދ  ހެ ،ވަކި ކަމެއް އިވުުނ ކަމަށް ބުނެ ހެކިބަހަށެވެ.
ވަނަ ބާބުގައި  ތިރ ސްގެ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2021/32ނަންބަރު 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

އެހެން ަޤއުުމތަކުގެ 
ޤާނޫުނގެ ދަށުން ޯހދާ 

 ހެކި

ދިވެހިރާއްޖެ ފިޔަވައި އެހެން ޤައުމެއްގެ ޤާނޫނުގެ ަދށުްނ ހޯދާ ހެކި ކޯަޓްށ  .142
އިގަންަނންވާނ ، އެ ހެއްކެްއ ބަލައިގަތުމުގައި އެ ޤައުމެއްެގ ކަމާބެހ  ޤާނޫނުގަިއ ބަލަ

 ނެެވ.ގޮތުގެ މަތ ން ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ޓްރަސްޓ ެއއްގެ ގޮުތގައި 
މަަސއްކަތްކުުރމަށް 

 ހުއްަދދ ފަިއވާ ކަުމގެ ހެކި 

 ސޮއިކޮށްފައިވާ ޓްރަސްޓ އެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ރުހުންދ ކަމަށް ބުެނ މ ހަކު .143
ލިޔުމަކ ، އެ ސޮއިގެ ޞައްޙަކަން ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ކަށަވަރުކޮށްދ ފިނަމަ، 

ދ ފައިވާކަމުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި  ޓްރަސްޓ އެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ރުހުން
 ބަލައިގަނެވ ނެ ލިޔުމެކެވެ.

އިތުރު ެހއްކެއް 
ހުށަހެުޅމަކާ ނުލައި ހެކ ގެ 

ަލއިަގނެވ ނެ ގޮތުަގއި ބަ
  ލިޔެކިޔުން

ތަކުގެ ތެރ ގައި ހިމެނ  ރިކޯޑުވިޔަފާރިއެއްގެ ނުވަތަ ދައުލަތުެގ އިދާރާއެއްގެ  )ހ( .144
އެ ލިޔުމެއްގެ ޞައްޙަކަމާއި އެ ލިޔުމުން ދ ހަވާ ކަންކަން އިތުރަށް  ،ލިޔުމަކ 

 ސާބިތުކުރުމަކާ ނުލައި ހެކ ގެ ގޮތުގައި ޝަރ ޢަތަށް ބަލައިަގނެވ ެނ ލިޔުމެކެވެ.



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި          R/2022-105 ގަވާއިދު ނަންަބރު:              147 އަދަދު:             51ވޮލިުއމް:  
 

61 
 

ޓަކައި، ވަކި ލިޔުމަކ  ވިޔަފާރިއެއްގެ ނުވަތަ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބ ނުމަށް )ށ(  
  ތަކުގެ ތެރ ގައި ހިމެނ  ލިޔުމެއްކަމަށް ބެލެވ ނ ، ރިކޯޑުދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ 

          އެ ލިޔުމެއް ނިސްބަތްވާ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ އިދާރާއެއްގެ އޮފިސަރަކު 
ށް، އެ ތަނެއްގެ ސިއްކައެއް އެ ލިޔުމުގައި އެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކޮ

 ވާނަމައެވެ.ޖަހައިފައި

    މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ވަކި ލިޔުމަކާ ގުޅ ގޮތުން  )ނ(  
މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި/ނުވަތަ )ށ( އަްށ ޢަމަލުނުކުރެވ ެނ ކަމުގައި ކޯޓަްށ 

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

 ވަނަ ބައި ތ ވ ސް 

 ޚަބ ރުން 

ޚަބ ރުްނގެ ހެކި ބަސް 
ނެގުުމަގއި ޢަމަލުކުރާނެ 

  ގޮތް

ޓަކައި ޚަބ ރަކު  މަދަނ  މައްސަލަތަކުގައި ޝަރ ޢަތުގައި ހެކިބަސް ނެގުމަށް )ހ( .145
 ،ކުރެވ ނ ، އަދި މައްސަލައިގެ ހެކ ގެ ތެރ ގައި، ޚަބ ރެއްގެ ރިޕޯޓު ހިމެނ ނ ހާޒިރު

 އެކުގައެވެ. ޔާކޯޓުގެ ހުއްދަ

 ،މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ހުއްދައަށް އެދި ކޯޓަްށ ހުށަހަޅާނ މި  )ށ(  
         ދުެގ ޖަދުވަުލގައިވާ ފޯމުގަވާއިއަންނަނިވި ކަންކަްނ ހިމެނ ޮގތަށް، މި 

 އިންނެވެ. 40

 ޚަބ ރުގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ އަންދާޒާ؛ (1)   

 ދާިއރާ؛ޚަބ ރުގެ ހެކިބަސް ބ ނުންވާ  (2)   

 ކަންތައްަތކަކާ ގުޅިގެންކަން؛ ހެކިބަސް ނަގަނ  ކޮން (3)   

 ؛ޚަބ ރުގެ ނަން (4)   

 ޚަބ ރުގެ ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ އަންގައިދ  ލިޔުން. (5)   

ލްމ  ޢި /ޚަބ ރުގެ ަޝރުޠު
 ސަނަދު 

ގުމަްށ މި ބާބުގެ ދަުށން ހެކިބަސް ނެުގމަށް ހުށަހެޅ  ޚަބ ރަކ ، އެ ޚަބ ެރއްގެ ހެކިބަސް ނެ .146
 ،ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ހުއްދަ  ،ޖިސްޓަރ  ކުރެވިފައިވާހުށަހެޅިފައިވާ ދާއިރާގައި ރަ
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ލުކުރެވ  ގަބޫނުވަތަ އެ ދާއިރާއެއްގެ ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތެއް ކަމަށް ކޯޓަށް 
 ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ކުދި މަްއސަލަތަކުގެ 
ނުވަތަ ައަވސްނިޔާގެ 

 ަޚބ ރުން މަްއސަލަތަކުަގއި
  ހެކިބަސް ެނގުން

ތެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވ  ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ނުވަތަ އަވަސްނިޔާގެ ހާލަޚާއްޞަ  )ހ( .147
ޚަބ ރެއްގެ ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ  ޓްރެކުން ބެލ  މައްސަލައެއްގައި މައްސަލަތަކުގެ

ން ވަކި ަކމަކާ ގުޅިގެ ފައިވާޅައިކަނޑައަހުއްދަ ކޮންމެ ޚަޞްމަކަށް ދެވ ނ ، 
 އެންމެ ޚަބ ރެއްގެ ހެކި ހުށަހެޅުމަށެވެ. 

ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ނުވަތަ އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ބެލ   )ށ(  
ޓަކައި ޚަބ ރު  ކުރުމަށް ފު ޤާއިމުސާމައްސަލައެއްނަމަ، އެ މައްސަލައެއްގައި އިން

 ށްއަޤާޟ ކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބ ނުންވާކަަމށް ހާޒިރުޝަރ ޢަތަށް 
ލުކުރެވ ނަމަ، ޚަބ ރުގެ ހެކިަބސް ނެގުމަށް މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަކަށް އ ނާ ގަބޫ

 ކުރެވިދާނެއެވެ. ހާޒިރު

ޚަބ ރުގެ ރިޕޯޓުަގއި 
 ހިމަނަްނޖެހ  ަބއިތައް 

 އަންނަނިވި ބައިތައް ހިަމނަންވާެނއެވެ.  ،ޚަބ ރުގެ ރިޕޯޓުގެ ނިންމުމުގައި .148

 ންމާތައް އެނގ ކަން؛ކޯޓުގެ މައްޗަށް ޚަބ ރަށް އޮތް ޒި )ހ(  

 އެ ޒިންމާތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުުކރިކަން އަންގައިދ  ބަޔާނެއް؛ )ށ(  

  ؛ރިޕޯޓު އެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ އިރުޝާދުތައް )ނ(  

 .ރާރުރިޕޯޓަކ  ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ އިޤް )ރ(  

 ވ ސްވަނަ ބައި ސައު 

 ކުރުން ތަންފ ޛު ޙުކުމް 

 ނުްނނެވެ. ޑިވިޜަ ތަންފ ޛ  ،ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ަބލާނ ތަންފ ޛު )ހ( .149 ން ިޑވިޜަ ފ ޛ ތަން

ންެގ ޤާޟ ކޯޓުގެ ހުިރހާ  ،ނަށް ުހށަހެޅ  މައްސަލަތައް ބަލާނ ޑިވިޜަ ތަންފ ޛ  )ށ(  

ލަކުން ކޯޓުގެ ހުރިާހ އުސޫބެހިގެންާދނ  ށް ޔަހަމަހަމަ މެދުގައި މައްސަލަތައް 

 ންނެވެ.ޤާޟ 
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ކުރުމުގެ ބ ނުމުގައި ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކަމާބެހ  ތަންފ ޛުޙުކުމެއް  )ނ(  
ތިގެދޮރަށް، ނުވަތަ އޮފ ހަކަށް ަވންަނނަމަ، ނުވަަތ ގޯމ ހެއްގެ  ،މުވައްޒަފަކު

އުޅަނދަކަށް އަރާނަމަ، ނުަވތަ ތަނެއް ބަލަިއ ފާސްކުރާނަމަ، ުނވަތަ މުދަލެްއ 
ސޮއިކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓު އަމުރެއް  ޤާޟ  ،ކަމެއް ކުރަންވާނ  އެ ،ހިފަހައްޓާނަމަ

ދުެގ ޖަދުަވލުގައިވާ ފޯމު ގަވާއިމި  ،އޮވެގެންނެވެ. މި ކޯޓު އަމުރު ޮއންނަންވާނ 
 ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. 41

ކޮްށދިނުމަށް ތަންފ ޛު
 އެދުން 

ދުވަލުގެ ުދގެ ޖަގަވާއިމި  ،ކޮށްދިނުމަށް އެދ ނ ތަންފ ޛު ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް  )ހ( .150
   ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުންނެެވ.ތަންފ ޛުގައިވާ ޙުކުމް  42ފޯމު 

ކޯުޓން ކޮށްފައިާވ  ،ކޮށްދިނުމަށް އެދެވ ނ ތަންފ ޛުޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް  )ށ(  
މުއްދަތު  ފައިވާޅައިކަނޑައަޙުކުމުގައި ނުވަތަ ނެރެފައިވާ އަމުރުގައި އެކަމަކަށް 

 ހަމަވުމުންނެވެ.

ކުރަން އެދެނ  ރަހުނެްއ ނުހިމެނ  ފައިސާގެ ޙުކުމެއް ނަމަ، ޙުކުމް ތަންފ ޛު ()ނ  
ކުރުމުގެ މައްސަލަ ހުށަެހޅުމުގެ ކުރިން ދަރަނިވެރިޔާގެ މިލްކުގައި ހުރި ތަންފ ޛު
ހޯދުމަށް ވ ވަރަކުން އަރަނިވެރިޔާ މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.  ތަފުސ ލުމުދަލުގެ 

ކުރުމަށް އެދ  ފޯމުގައި ތަންފ ޛުޙުކުމް  ތަފުސ ލު އަދި އެގޮތުން ލިބ  
 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ފޯމެއް ހުށަެހޅުެމއްނެތި 
ކުަރންޖެހ  ތަންފ ޛު

 ޙުކުމްތަާކއި އަުމރުަތއް 

އަންނަނިިވ  ،ނުިވނަމަވެސް ހުށަހަޅައިފައިކޮށްދިނުމަށް އެދި ތަންފ ޛުޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު  .151
 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޯޓުން ފަށަންވާނެއެވެ.ތަންފ ޛުތްތަކުގައި ޙުކުމްތަކާއި އަމުރުތައް ހާލަ

ކުރުމަށް މަތ  މަރުޙަލާެއއްގެ ކޯޓަކުން ތަންފ ޛުޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް  )ހ(  
 އަމުރުކުރުން.

ކުރުމަްށ އެ ްޓރައިބިއުނަލުްނ ތަންފ ޛުވަޒ ފާއާބެހ  ޓްރައިބިުއނަލުގެ ިނންމުމެއް  )ށ(  
 ކޯޓުގައި އެދުން.

ަރން ކުތަންފ ޛު
 ހުށަހެޅިކަން ެއންުގން 

 ފަރާތަްށ  ދަޢުވާލިބ  ،ކުރުމަށް އެދި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަތަންފ ޛުޙުކުމް  )ހ( .152
 އަންގަންވާނެއެވެ.އެކަން 
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ޮފނުވާ ނޯޓިސް  އެންގުމުގެ ގޮތުންމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ އެންގުން  )ށ(  
         އާ އެއްގޮތަށެވެ. 30 ފޯމު ގައިވާދުގެ ޖަދުވަލުގަވާއިމި  ،އޮންނަންވާނ 

ކުރުމަށް އެދ  ފޯމުގައި ތަންފ ޛުއަރަނިވެރިޔާ ޙުކުމް  ،މި ނޯޓިސްގައި
އަޅައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ދަރަނިވެރިޔާގެ ޣައިރު 

ގައި ބަޔާންކޮށްގެން ހުމި ނޯޓި ،ގައި އަޅައިދ ން އެދިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައްހާޒިރު
 ނުވާނެއެވެ.

ކުުރުމގެ  ނޯޓިސް ތަންފ ޛު
ނުވަތަ ައމުރު 
 ރަްއދުކުރުން 

ކުރުމުެގ  ތަންފ ޛުޙުކުމް  ،އަންނަނިވި ގޮްތތަކުންކުރެ ގޮަތކަށް ޢަމަލުކޮށްިފނަމަ ަބލާނ  .153
ވުމުގެ އަމުރު ދަޢުވާލިބ  ފަރާަތްށ ހާޒިރުމައްސަލައިގައި ފޮނުވަންޖެހ  ޯނިޓސް ނުވަތަ ކޯޓަށް 

 .ރައްދުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ

ަފރާތް ތަމްސ ލުކުރާ ފަރާތަކަްށ ނޯޓިސް ނުވަަތ  ދަޢުވާލިބ  ފަާރތް ނުަވތަ އެ )ހ(  
 .އަމުރު ރައްދުކުރުން

އެޑްރެހަކަށް ނޯޓިސް ނުވަތަ އަމުުރ  އަްނގައިފައިވާދަޢުވާލިބ  ފަރާުތން ކޯޓަށް  )ށ(  
 .ރައްދުކުރުން

ހެއްކަމަށް ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުްނ ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުގެ ޕޯސްޓް ނުވަތަ އ މެއިލް އެޑްރެ )ނ(  
ޕޯސްޓް ނުަވތަ އ މެއިލް އެޑްރެހަކަށް ނޯޓިސް ނުވަތަ އަމުރު  އަންގައިފައިވާކޯޓަށް 
 .ފޮނުވުން

ދަޢުވާލިބ  ފަރާަތށް ލިޔުމެއް ރައްދުކުރެވ ނެ ނަންބަރެއް ކަަމށް މައުޟޫޢ   )ރ(  
ބަރަކަށް ނޯޓިްސ ނަން  އަންގައިފައިވާ ޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާލިބ  ފަާރތުްނ ކޯޓަށް 

 .ނުވަތަ އަމުރު ފޮނުވުން

ރ  ފަރާތުގެ ރަޖިސްޓަ ދަޢުވާލިބ  ފަރާތަކ  ޤާޫނނ  ޝަޚްޞެއްނަމަ، އެ )ބ(  
ރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ދ ފައިާވ އެޑްރެސްކަމަށް އެ ޝަޚްޞެއް ރަޖިސްޓަ

ނުވަތަ ނަންބަރަކަށް ޯނޓިސް ނުވަތަ ކަށް އެްޑރެހަ އ މެއިލްއެޑްރެހަކަށް ނުވަތަ 

 .މުރު ފޮނުވުންއަ
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ތެއްގައި ހާލަމި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ނޯޓިސް ނުފޮނުވިްއޖެ  )ޅ(  
ޤާނޫނ  ޝަޚްޞުގެ މަސްއޫލުވެރިއަކަށް ނުވަތަ އެ ފަރާތެއްގެ އެޑްރެހަކަށް ނުވަތަ 

 .ނުވަތަ ނަންބަރަކަށް ނޯޓިސް ނުވަތަ އަމުުރ ފޮނުވުން ކަށްއެޑްރެހަ އ މެއިލް

 ،ތެއްގައިހާލަމި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ނޯޓިސް ނުފޮނުވިއްޖެ  )ކ(  
 އްގެ އެޑްރެހަށް ނުވަތަ އ މެއިލްއެ ކުންފުނ ގެ ޑައިރެކްޓަރެ ،ނަމަ ކުންފުންޏެއް

 ށް ނުވަތަ ނަންބަރަކަށް ނޯޓިސް ނުވަތަ އަމުރު ފޮނުވުން.އެޑްރެހަ

އްގެ ޞެ ޤާނޫނ  ަޝޚް
ގައި މަްސއޫލުެވރިން ކަމު 

 ބަލާނެ މ ހުން 

ކުރުމުގެ ބ ނުމަށް ޤާނޫނ  ޝަޚްޞެއްގެ މަސްއޫލުވެރިން ތަންފ ޛުޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް  .154
 ކަމުގައި ބަލާނ  އަންނަނިވި މ ުހންނެވެ.

 ؛މެނ ޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރުން ،ކުންފުންޏެއްނަމަ )ހ(  

 ؛ވަތަ ޕާޓްނަރުންމެނ ޖިންގ ޕާޓްނަރ ނު ،ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ )ށ(  

 ؛ރައ ސް ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުން ،ކްލަބެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްނަމަ )ނ(  

ލުކޮށްފައިާވ ހަވާޕާޓ  ތަމްސ ލުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ،ސިޔާސ  ޕާޓ އެއްނަމަ )ރ(  
 ؛ތްރަޖިސްޓަރ  ކޮށްފައިވާ ފަރާ ގައިފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު

ރ ކޮށްފައި ފަދަ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަކޮށްފައިވާ ބަޔާންމި މާއްދާގެ )ރ( ގައި  )ބ(  
ސިޔާސ  ޕާޓ ގެ ރައ ސް ނުވަތަ ޗެއަރޕަރސަން ނުވަތަ ނައިބު ރައ ސް  ،ނުވާނަމަ

 ؛ނުވަތަ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލް

ކަލް ކުންފުނ ގެ ލޯ ،ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއްނަމަ-ރާއްޖ ގައި ރ  )ޅ(  
 ؛ރެޕްރެޒެންޓ ޓިވް

ތަނެއްގެ ރައ ސް ނުވަތަ ނައިބު ރައ ސް  އެ ،ނަމަ މިނިވަން މުއައްސަސާއެއް )ކ(  
 ނުވަތަ މެންބަރުން.

ަމއްސަލަަތއް  ތަންފ ޛ 
 ބެހިެގންވާ ގޮތް 

 ށް ުހށަހެޅ  މައްސަލަތައް ބެހިގެންވަނ  އަްނނަނިވި ގޮތަެށވެ.ތަންފ ޛަ .155

 ؛ތަންފ ޛު  ރަހުނު ހިމެނ  ފައިސާގެ )ހ( 

 ؛ތަންފ ޛުރަހުނު ނުހިމެނ  ފައިސާގެ  )ށ(  
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 ؛ތަންފ ޛުދަދެއް ހިމެނިފައިނުވާ އަފައިސާގެ  )ނ(  

ވާ ުހށަހަޅައިފައިއާބިޓްރ ޝަނުގެ އެވޯޑެއް ނުވަތަ އާބިޓްރ ަޝނަށް  )ރ(  
 .މައްސަލައެއްގައި ނެރެފައިވާ އަމުރު

ޙުކުމް ުނވަތަ ައމުރު 
ނުވަތަ ނިްނމުން 

 ުރން ތަންފ ޛުކު

ތަންފ ޛުކުރުމަށް ުހށަހެޅ  މައްސަލަތަކުގެ ތެރ ގައި ހިމެނ  ރަހުނު ހިެމނ  ފައިސާގެ  )ހ( .156
ޙުކުމް ތަންފ ޛާއި، ރަހުނު ނުހިެމނ  ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފ ޛު އަދި ފައިސާގެ 

ދަދެއް ހިމެނިފައިނުވާ ތަންފ ޛު ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ތަންފ ޛުކުރުމުގައި އަ
ިއ ނު( އާމަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫ) 2021/32ނޫނު ަނންބަރު ޤާ ،މަލުކުރާނ ޢަ

 ންނެވެ.ތ މި ގަވާއިދުގައި ޙުކުމް ތަންފ ޛުކުރުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ

ވާ ުހށަހަޅައިފައިއާބިޓްރ ޝަނުގެ އެވޯޑެއް ނުވަތަ އާބިޓްރ ަޝނަށް  )ށ(  
ޤާނޫނު  ، ޢަމަލުުކރާނ މައްސަލައެއްގައި ނެރެފައިވާ އަމުރު ތަންފ ޛުކުރުމުގައި

އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ  ،އިނު( އާޤާނޫ ގެއާބިޓްރ ޝަނު) 2013/10ނަންބަރު 
 ންނެވެ.ތ ހެދިފައިވާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ

ތަންފ ޛުކުުރުމގައި 
ޢަމަލުކުރާނެ ާއންމު 

 އުސޫލު 

 ،ސްކަންދ ންވާނ ވެސް އި ތަންފ ޛުކުރުމަށް ުހށަހެޅ  ހުރިާހ ބާވަތެއްގެ މައްސަލަތަކުގައި .157
ޙައްޤުވެރިޔާގެ މަޞްލަޙަތަށެވެ. ތަންފ ޛު ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގެ އެއްވެސް ހިސާބަކުން 
ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާިލބ  ފަރާތަށް ދ ން ބ ނުންާވ ކޮންެމ ފުރުޞަތެއް ކޯޓުްނ 

 ދ ންވާނެއެވެ.

ފަރާތުން ދ ން  ދަޢުވާުކރާ
ތެއް ޞަބ ނުންުނވާ ފުރު 
 ކޯޓުން ނުދިނުން 

ކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާލިބ  ފަރާތަށް ދ ން ތަންފ ޛު ހ() .158
 ނުދެވ ނެއެވެ.ތެއް ޞައިންކާރުކުރާ ފުރު

ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ނުވަތަ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ނުކޮށްގެން ހުށަހެޅ   )ށ(  
         ގިނަވެގެންމައްސަލައެއްގެ ޝަރ ޢަތުގެ މަޖިލިސް އޮންނަ ދުވަހު ނުވަތަ

ކުރާެނ ތަންފ ޛު)ހަތެއް( ދުވަުހގެ މުއްދަތުގެ ތެރ ގައި ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު  7
އެކަމުގެ އިންތިޒާމުތައް  ،ކަމަށް ދަޢުވާލިބ  ފަރާުތން ޯކޓުގައި ބުނެފިނަމަ

ގެ ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދިނުމަކަށް މި މާއްދާ)ހަތެއް(  7ހަމަޖެއްސުމަށް ގިނަވެގެން 
 އް ނާޅައެވެ.ހުރަހެ )ހ(

ކުުރން ތަންފ ޛު
 ފަސްކުރުން 

ކުރުން ފަސްކުރުމަށް މަތ  ތަންފ ޛުޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ނުވަތަ ނިންމުން  )ހ( .159
މުގެ މަސައްކަތް ވަގުތުްނ ކުރުތަންފ ޛު ،މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފިނަމަ
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ވަޅުތައް ފިޔަ ހައި އެންމެ އަޅައިފައިވާކުރުމުގެ ގޮތުން ތަންފ ޛުލައި އިހުއްޓަ
ން ކުދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ. ނުަވތަ ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މަތ  މަުރޙަލާގެ ކޯޓަ

 އެ ގޮތަށް ަޢމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ،ނަމައަންގައިފައިވާ

ކުރުން ފަސްކުރުމަށް ތަންފ ޛުޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ވަކިބައެއް  )ށ(  
ކުރަްނ ތަންފ ޛުަދޢުވާގައި ހިމެނ  އެހެން ބައެއް ކުރުމުގެ ތަންފ ޛުއަމުރުކޮށް، 

ކުރުްނ ތަންފ ޛުތުގައި، ހާލަމަތ  މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފައިވާ 
ކުރުމުގެ މައްސައްކަތް ކޯޓުްނ ތަންފ ޛުފަސްކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައިނުވާ ބައި 

 ގެންދަންވާނެއެވެ. ކުރިޔަށް

 ކުރުމަްށ ަތންފ ޛުތުގަިއ އެ ބައެއް ހާލައިވާ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންޮކށްފަ )ނ(  
ދުގައި ގަވާއިމި  ،އިުނ( އާރާއަތުގެ ޤާނޫަމދަނ  އިޖު) 2021/32ޤާނޫނު ަނންބަރު 
 ައޅަންޖެހ  ފިޔަވަޅުތައް ކޯޓުން އަޅަންވާނެއެވެ. ގޮތުގެ މަތ ންބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ރަހުނު ހިެމނ  ފައިާސގެ 
 ަމއްސަލަ  ތަންފ ޛު

އަންނަނިިވ  ،މަލުކުރާނ ޢަމައްސަލަތަކުގައި  ތަންފ ޛުމެނ  ފައިސާގެ ރަހުނު ހި )ހ( .160
 ންނެވެ. ތ ގޮތުގެ މަ

ތު ލިޔުަމކުން ހާލަރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދާ ހުރި ތަނާއި  (1)   
 ؛ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ރަުހނު ބެހެއްިޓ ފަރާތަށް އެންގުން

ރަހުނު  ،ކޮބައިކަމާމެދުއިރެއްގެ އަގަކ   ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ އެ (2)   
ބެހެއްޓި ފަރާތާއި ރަުހނު ހިފި ަފރާތުން އެއްބަސްވާ މިންވަރެއް އޮތްޯތ 

 ؛ބެލުން

ރަހުނު  ،އިރެއްގެ އަގަކ  ކޮބައިކަމާމެދު ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ އެ (3)   
 ބެހެއްޓި ފަރާތާއި ރަުހނު ހިިފ ފަރާތުން އެއްބަސްވާ މިންަވރެއް

މަށް ދެފަރާުތްނ އެއްބަސްވާ ތިންވަނަ ފަރާތެއް ވ ތޯ ނެތްނަމަ، އަގުކުރު
  ؛ބެލުން

ރަހުނު  ،އިރެއްގެ އަގަކ  ކޮބައިކަމާމެދު ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ އެ (4)   
ބެހެއްޓި ފަރާތާއި ރަުހނު ހިިފ ފަރާތުން އެއްބަސްވާ މިންަވރެއް 

ތެއް ނެތިފައި، އަގުކުރުމަްށ ދެފަރާުތން އެއްބަސްވާ ތިންަވނަ ފަރާ 
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ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުަދލުގެ  ،ޝަރުޢ  އަގުކޮމިޓ  މެުދވެރިކޮށް ،ނެތްނަމަ
 ؛ގެ އަގު ހޯދުންރެއްއި އެ

ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދާ އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިަނފަރާތުގައި  (5)   
ރަހުނުކުރެވިފައިވ ތޯ ދަރަނިވެރިޔާގެ ފަރާތުންނާއި ދަުއލަތުގެ ކަާމގުޅ  

 ؛ސާފުކުރުން އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު

އެއް މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެްނ އެއް މުދަލަށްވުރެ ގިަނ މުދާ  (6)   
މުގެ ހުއްދަ ދ ނެ މުަދާލއި، ވިއްކައިލު ،ރަހުނުކުރެވިފައިވާނަމަ

 ؛ވިއްކުމުގައި އިސްކަންދ ނެ ތަރުތ ބު ކަނޑައެޅުން

     ،ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދަލަކ  ަބއިކޮށްގެން ވިއްކ ފަދަ މުދަލެއްނަމަ (7)   
 އެ މުދަލުން ވިއްކުމުގެ ހުއްދަދ ނެ މިންވަރެއް ކަނޑައެޅުން.

މަލުކުރުމުގައި އެކަށ ގެންވާ މުއްދަތެއްގައި ޢަގޮތަށް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ )ށ(  
 ޝަރ ޢަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަްނވާނެއެވެ. 

ންޓަރުންގެ މެދުގައި އެހެން ގޮތަކަްށ ރެރާތާއި ގެރަހުނު ބެހެއްޓި ފަާރތާއި ރަހުުނ ހިފި ފަ .161 ދަރަްނޏަށް ޒިްނމާކުުރވުން 
ކުރުމުެގ ތަންފ ޛުނުވާނަމަ، ަރހުނު ހިމެނ  ފައިސާގެ ޙުކުމް  އެއްބަސްވެފައި

ންޓަރެއް ރެރސަނަލް ގެރެންޓ  ދ ފައިވާ ގެމައްސަލަތަކުގައި އެ ދަރަންޏަކާ ގުޅިގެން ޕަ
ކުރާނ ، ތަންފ ޛުށް ޙުކުމް ންޓަުރންގެ މައްޗަރެންޓަުރންތަކެއް ިތިބނަމަ، ގެރެނުވަތަ ގެ

ތުގަިއ ހާލަނުވިނަމައެވެ. އެ  ޞްރަހުނު ކުރެވިފައިވާ މުދާ ވިއްކައިގެން ދަރަނި އެކުގައި ޚަލާ
 އެ ދަރަންޏަކ  ރަހުނު ނުހިމެނ  ސާބިތު ދަރަންޏަކަށް ބަދަލުވެގެްނދާނެއެވެ.

މުގެ ިވއްކައިލު ރަހުނު 
 ހުއްދަ ދިނުން 

ދަ ެދވ ނ  ވަކި ޝަރުުޠތަކެއް ފުރިހަަމވުމުން ކަމަށް މުގެ ހުއްވިއްކައިލުރަހުނު  )ހ( .162
ރަހުނު ހިމެނ  ފައިސާގެ މައުޟޫޢ  މައްސަލައިގެ ޙުކުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ، 

 މުގެ ހުއްދަ ދ ންވާނ  އެ ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަމަވުމުންނެވެ. ވިއްކައިލުރަހުނު 

 އް ފުރިަހމަވެފައި އޮތްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ޝަރުުޠތަ )ށ(  
ރަހުުނ  ،މުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރިންވިއްކައިލުރަހުނު  ،ނަމަވެސް

ރަހުނު ިހފި ފަރާތާ ާވހަކަދެއްކުމަށް  ،ފަރާތުން ރަހުނު ބެހެްއޓި  ،ސަލާމަތްކުރުމަށް
ދިނުަމށް ރަހުުނ ހިފި ފަރާތުްނ  ތުގައި އެ ފުރުޞަތުހާލަފުރުޞަތަކަށް އެދ  
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)ދ އް( މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު ޫންނ މުއްދަތަކަށް  2މަ އިޢުތިރާޟް ނުކުރާނަ
 ކޯޓުން ފުރުޞަތެއް ދެވިދާނެއެވެ.

     ގައިވާދުގެ ޖަދުވަލުގަވާއިމި  ،މުގެ ހުއްދަ އޮންނަންވާނ ވިއްކައިލުރަހުނު  )ނ(  
 ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. 43ފޯމު 

އަންނަނިވި ވެސް، މަދުވެގެން އެންމެ  ،ގައިއިމުގެ ހުއްދަވިއްކައިލުރަހުނު  )ރ(  
 މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައި ވާންާވނެެއވެ.

 ؛ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު (1)   

 ؛މައުޟޫޢ  ޤަޟިއްޔާގެ ނަންބަރު (2)   

 ؛ފަރާތް ފަރާތާއި ރަހުނު ހިފި ރަހުނު ބެހެއްޓި (3)   

 ؛ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދަލަކ  ކޮބައިކަން (4)   

 ؛މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް ރަހުނުކުރެވިފައިވާ (5)   

 ؛ފަރާތް މުގެ ހުއްދައަށް އެދުނުވިއްކައިލުރަހުނު  (6)   

ދަރަނ ގެ ާބކ ގައި  ހަމަޔަށްމުގެ ހުއްދަ ިދން ތާރ ޚާ ވިއްކައިލުރަހުނު  (7)   
 ؛އޮތް މިންވަރު

 ؛މުގެ ހުއްދަ ދ ންޖެހ  ސަބަބުވިއްކައިލުރަހުނު  (8)   

 ؛ދަ ދެމިއޮންނާނެ މުއްދަތުމުގެ ހުއްވިއްކައިލުރަހުނު  (9)   

އިގެން ލިުބނު ފައިސާއާމެދު ޢަމަލުކުރިގޮތާއި، ވިއްކައިލަރަހުނު  (10)   
މުޢާމަލާތް ނިުމނުއިރު ދަރަނި ޚަލާޞްވެފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫްނކަން 

 މައްޗަށް އަމުރުކުރެވިފައި ކޯޓަށް އެންގުމަށް ހުއްދަ ދެވ  ފަރާތުގެ
 ؛އޮތުން

 މުގެ ހުއްދަ ދިން ގޮތް.އިލުވިއްކަރަހުނު  (11)   
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އެހެން ގޮތަކަށް ޚަޞްމުންގެ ެމދުގައި އެއްބަސްވެފައި ނުވާނަމަ، ދަރަންޏަކާ  )ބ(  
ގުޅިގެން އެއް މުދަލަށްވުރެ ގިނަ މުދާ ރަހުނުކޮށްފައިވާނަމަ، އަދި އ ގެ ތެރެއިން 

ފުރަތަަމ  ލުކުރެވ ނަމަ،ގަބޫބައެއް މުދާ ވިއްކައިގެން ދަރަނި އަދާކުރެވިދާނެ ކަމަށް 
އެ ދަރަނި އަދާކުރެވ ނެ މިންވަރުގެ އަގެއް ހުރިކަމަށް  ،ން ހުއްދަދ ނ ވިއްކައިލަ

 ލުކުރެވ  މިންވަރަށްވާ މުދަލެެވ.ގަބޫ

މުގެ ހުއްދައިގެ ދަށުން ބ ަލން ނުވަތަ ނ ލަން ފަށާ އަގުކަމުގައި ވިއްކައިލުރަހުނު  )ޅ(  
ން ރަހުނުކުރެވިފައިވާ ގެ މަތ ގައިވާ ގޮތުވަނަ މާއްދާ 160ދުގެ ގަވާއިމި  ،ބަލާނ 

 އިރުގެ އަގުކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގެވެ.  މުދަލުގެ އެ

 ަވންދެންތަންފ ޛުރަހުނު 

ޤަިޟއްޔާަގއި ޙުުކމެއް 
 ނުކުރުން 

ކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ރަހުނު ތަންފ ޛުރަހުނު ހިމެނ  ފައިސާގެ ޙުކުމް  )ހ( .163
ލެވި، ރަހުނުގެ އެއްބަސްވުން ކައިރަހުނު ވިއް މުގެ ހުއްދަ ދިންނަމަވެސް،ވިއްކައިލު

 ނިމުމަކަށް އަންނަންެދން އެ ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މުގެ އިޖުރާއަތާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅ  ވިއްކައިލުއެ ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ހިމެނ  ރަހުނު  )ށ(  
 ،ޔަވަުޅތައް އަޅާނ ކަންކަން ބަލަިއ، އެފަދަ ކަމަކާ ުގޅިގެން ކޯޓުން އަޅަންޖެހ  ފި
 އެ ޤަޟިއްޔާގައި ނެރ  އަމުރުތަކާއި ދ  ނޯޓިސްތަކުންނެވެ.

މުގެ ިވއްކައިލު ރަހުނު 
ހުއްދަ ދެުވނު މުްއދަތު 

 އިތުރުުކރުން 

ލެވިފައި ނުވަނ  ކައި މުއްދަތުގައި ރަހުނު ވިއް ިދންމުގެ ހުއްދަ ވިއްކައިލުރަހުނު  )ހ( .164
ގެ ފަރުވާކުޑަކަމުން ނުވަަތ އިހުމާލަކުން ރަހުނު ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނު ފަރާތު

ތުގައި ހާލަރަހުނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ކޯޓުގައި އެދ   ،ކަމުގައި ނުވާނަމަ
 ވާނެއެވެ. މުގެ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދ ންވިއްކައިލުރަހުނު 

 ،ނުވަނ  ލެވިފައިކައިމުއްދަތުގައި ރަހުނު ވިއް ދިން މުގެ ހުއްދަ ވިއްކައިލުރަހުނު  )ށ(  
ރަހުނު ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނު ފަރާތުގެ ފަރުވާކުޑަކުރުމެއް ނުވަތަ އިހުމާލެއް 

ވެފައި، ދަރަނި ދައްކައިގެން ރަހުނުކުރި މުދާ ސަލާމަތްކުރުމަށް  އޮވެގެން ކަމަށް
މުދާ  ،ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތުން ނުަވތަ ރަހުނުގެ ވެރިފަރާތުން އެދ ނަމަ

)ސާޅ ސްފަެހއް( ދުވަހުގެ  45މަދުވެގެން  ،ށް އެދުނު ފަރާަތށް ސަލާމަތްކުރުމަ
 ދ ންވާނެއެވެ. އިން 30 ގައިވާ ފޯމުދުގެ ޖަދުވަލުގަވާއިމި  ،މުއްދަތުގެ ނޯޓިހެއް
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ިއގެން ިވއްކައިލަ ރަހުނު 
 ދަރަނި އަާދވުން 

އި އިގެްނ އެ ދަޢުވާގަވިއްކައިލަފައިވާ މުާދ ނުވަަތ މުދަލުން ބައެްއ ކޮށްރަހުނު  )ހ( .165
ދަރަނި ޚަލާޞްވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި ޙުކުމް  ،ހިމެނ  ދަރަނި ޚަލާޞްވެއްޖެނަމަ

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ރަހުނު ވިއްކައިގެން ލިބ  ފައިސާއިން  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޙުކުމްކުރާނ  )ށ(  
   ދަރަނ ގެ މައްޗަށް ދައްކަންޖެހ  އެންމެހައި ފައިސާއެއް ޚަލާޞްކުރުމަށްފަހު، 

އެ ފައިސާ ރަހުނުކުރި ފަރާތަށް ލިިބދެވ ނެ ގޮތުގެ  ،ކ  ފައިސާ ހުރިނަމަބާ
 ންނެވެ.ތ މަ

ރަހުނުގެ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކުރާ ޙުކުމުގައި )ނ(  
 އައިސްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ިއގެން ިވއްކައިލަ ރަހުނު 
 ުނވުން ދަރަނި އަދާ

އިގެން އެ ދަޢުވާގައި ހިމެނ  ދަރަނި ވިއްކައިލަފައިވާ މުދަލުން ބައެއް ކޮށްހުނު ރަ )ހ( .166
 އިތުރު މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދ ންވާނެއެވެ.  ،ޚަލާޞްނުވިނަމަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތަށް ދެވ  ހުއްދައިގެ ދަށުން ރަހުުނ  )ށ(  
ވެސް ދަޢުވާގައި ހިމެނ  ދަރަނި ޚަލާޞް  ންމުދާ ވިއްކައިގެ ހައިފައިވާ އެންމެކޮށް

ދަރަނ ގައި ބާކ އޮތް މިންވަރަކ  ރަހުނު ނުހިމެނ  ސާބިތު  ،ނުވިނަމަ
 ދަރަންޏެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ޙުކުމް ކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ކުރާ ޙުކުމުގައި ރަހުނުގެ އެއްބަސްވުން  )ނ(  
 ވާެނއެވެ.ނިމިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރަން

 ރަހުނު ނުިހމެނ  ފަިއސާގެ
ަމއްސަލަތަުކގައި  ތަންފ ޛ 

ދަރަިނެވރިޔާގެ މާލ  
 ތު ބެލުންހާލަ

 

ޤާޫނނު ނަްނބަުރ  ކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން، ތަންފ ޛުރަހުނު ނުހިމެނ  ފައިސާގެ  .167
ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތަްށ  369ެގ ( މަދަނ  އިޖުރާއަުތގެ ޤާނޫނު) 2021/32

ޓަކައި ކުރަންޖެހ  ކަންކަން ކުރުމަށް ކޯޓުން  ތު ބެލުމަށްހާލަރަނިވެރިޔާގެ މާލ  ދަ
 ފަށަންވާނެއެވެ.

ރަހުނު ނުިހމެނ  ފަިއސާގެ 
ަމއްސަލަތަުކގައި  ތަންފ ޛ 

 މަލުކުރާނެ ުއސޫލު ޢަ

ޤާނޫނު ނަންބަުރ   ،މަލުކުރާނ ޢަމައްސަލަތަކުގައި  ތަންފ ޛ ރަހުނު ނުހިމެނ  ފައިސާގެ  .168
ވަނަ ާބބުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ބަްއތިރ ސްގެ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނު) 2021/32

 ންނެވެ. ތ ގޮތުގެ މަ
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ޝަރ ޢަތުން ުމދާ 
 ވިއްކުން 

ވަަނ  385ެގ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނު) 2021/32ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ހ( .169
ގައި ކުރުމުއައްޔަނުމުދާ ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ޝަރ ޢަތުްނ މާއްދާގެ ދަށުން 

 ޢަމަލުކުރާނ  އަންނަނިވި ގޮަތށެވެ.

 ،ލުކުރުމަށް ެދފަރާތް އެއްބަސްވާ ފަރާތެއް ހުރިނަމަހަވާމުދާ ވިއްކުމަށް  (1)   
 ؛ލުކުރުންހަވާމުދާ ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އެ ފަރާތަކާ 

ފަދަ ށްފައިވާ ބަޔާންކޮ ގައި ވަަނ ނަންބަރު( 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (2)   
އި، މުދާ ހިފެހެްއުޓނު ޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަކ  ފަރާތެއް ނެތިފަ

ފަރާތާ  މުދާ ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އެ ،މާލ  އިދާރާއެއްނަމަ
 ލުކުރުން.ހަވާ

ގައި ވަނަ ނަންބަރު (2) ވަނަ ނަންބަރާއި ( 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
ާރތެއް މެދުވެރިކޮށް ނޫން ފަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުެރވެން ނެތްނަަމ، އެ

 މުދާ ވިއްކުމަށް ކޯޓުން ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.  

ވަަނ  385ެގ ( ރާއަތުގެ ޤާޫނނުމަދަނ  އިޖު) 2021/32ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ހ( .170 މުދާ ިވއްކުުމގެ ނޯޓިސް 
މާއްދާގެ )ވ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މުދާ ވިއްކުމުގެ ނޯޓިސް ދިނުމުގަިއ 

 ށެވެ.ޢަމަލުކުރާނ  އަންނަނިވި ގޮތަ 

 ބަޔާންކޮށްަފއިވާދުގައި ގަވާއިމި  ،ދަރަނިވެރިޔާއަށް ނޯޓިސް ފޮނުާވނ  (1)   
 ގޮތަށެވެ.

ދަޢުވާ ހުށަހެޅުުމގައި  ،އަރަނިވެރިޔާއަށް ނޯޓިސް ފޮނުވާނ  (2)   
އަރަނިވެރިޔާއަށް ފޮނުވަންޖެހ  ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި ފޮުނވުމަށް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

ގުޅ ގޮތުން ދަޢުވާއެއް ކޮށްފައިވާ އެ ދަޢުވާގެ ޚަޞްމުންނަށް  މުދަލާ (3)   
ދަޢުވާ ހުށަެހޅުމުގައި ޚަޞްމުންނަށް ފޮނުވަްނޖެހ   ،ނޯޓިސް ފޮނުވާނ 

 ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި ފޮނުވުމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.
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ތަކަްށ ރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްމުދަލާ ގުޅ ގޮތުން ޙައްޤެއް އޮތްކަމަށް ރަޖިސްޓަ (4)   
ފަރާތަްށ  ރ  ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުގައި އެރަޖިސްޓަ ،ނޯޓިސް ފޮނުވާނ 

 ފޮނުވަންޖެހ  ލިޔުންތަކާއި ތަެކތި ފޮނުވުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތަެށވެ.

އަންަނިނވި މަޢުލޫމާތު ވެސް، މަދުވެގެން ެއންމެ  ،މުގެ ނޯޓިހުގައިވިއްކައިލުމުދާ  )ށ(  
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ؛ލުގެ ބާވަތާއި ނަންމުދަ (1)   

 ؛ތާރ ޚުރަޖިސްޓަރ  ކުރި  ،ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ މުދަލެއްނަމަ (2)   

 ؛ފައިވާ ގޮތްޅައިމުދާ ވިއްކުމަށް ކަނޑައަ (3)   

ބ ލަން ނުވަތަ ނ ަލން  ،ލުްނ ވިއްކާނަމައުސޫބ ލަން ނުވަތަ ނ ލަމުގެ  (4)   
 ؛ މިންވަރުފެށ  އަގާއި، ފަހަރަކު އިތުރުކުރެވ ނެ އެންމެ ކުޑަ

ބ ލަން ނުވަތަ ނ ަލން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތް ކަނޑައަޅާނެ ގޮތާއި،  (5)   
 ؛ފަރާތަށް ދ ނެ މުއްދަތު ފައިސާދެއްކުމަށް އެ

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ ގޮތާއި، ޝަކުވާ ބަލައިގަންާނނެ އެންެމ ފަހު  (6)   
 ތާރ ޚާއި ގަޑި.

ދަރަިނެވރިންގެ ަފއިސާ 
 ހިފެހެއްޓުން 

ންގެ މުދާ ވިއްކައިގެންނާއި، ކޯޓުން ހިފަހައްޓާ ަފއިސާއާއި، އެހެނިހެްނ ދަރަނިވެރި .171
ގޮތްގޮތުން ކޯޓަށް ިލބ  ދަރަިނވެރިންގެ ފައިސާ ކޯޓުގައި ހިފަހައްޓާނ  އަންަނނިވި 

 .ތްތަކުގައެވެހާލަ

 .ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމަށް މަތ  މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފައި އޮތުން (ހ)  

 ،ރިޔާ އެހެން ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހ  ސާބިތު ދަރަްނޏެއް އޮވެއަރަނިވެ (ށ)  
 .ޙުކުމުގައިވާ ގޮތަށް އެ ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދިއުން

ފައިވާ ފައިސާ ލިބެންވާ ފަރާތަށް ދޫނުކުރުމަްށ ކައިސާބިތު ދަރަންޏަކާ ގުޅިގެން ދައް (ނ)  
 .ފައި އޮތުންގައިޝަރ ޢަތުން އަން
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ކޯޓަށް ގެނެވ  ފަިއސާ 
 ިނެވރިންނަށް ދޫުކރުން އަރަ

އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ހުރި ފައިސާއެއް ވަކި ޤަޟިއްޔާއަކާ ގުޅިގެން ކޯޓަްށ  .172
ދަރަނިވެރިޔާގެ ނަމުގައި ސާބިތުވެފައިާވ  ،ފައިސާ ދޫކުރަންވާނ  އެ ،ގެނައިނަމަވެސް

 ރަނިވެރިންނަށް އަ      ދަރަންޏެއްގެ ނިސްބަތުން ހުރިހާ  އެ ،ދަރަނިތަކަކ  ކޮބައިކަން ބަލައި
ތުގައި އެ ރަހުަނށް ހާލަރަހުނެއް އޮންަނ  ،ނަމަވެސް .ވެސް ފައިސާ ލިބ ނެ ގޮަތށެވެ

 އިސްކަންދ ންވާނެއެވެ. 

ބ ރު ަޤުއމުތަކުގެ 
 ުކރުން ތަންފ ޛުޙުކުމްަތއް 

  ،ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނ ތަންފ ޛުބ ރު ޤައުމުތަކުގެ ޙުކުމްތައް ދިވެހިރާއްޖ ގައި  )ހ( .173
ވަނަ  ތެއްތިރ ސްގެ ( ރާއަތުގެ ޤާނޫނުމަދަނ  އިޖު) 2021/32ންބަރު ޤާނޫނު ނަ

ކުރުމަްށ ތަންފ ޛުދުގައި ދިވެހިރާއްޖ ގެ ކޯޓުތަކުގެ ޙުކުމް ގަވާއިމި  ބާއި،ބާ
 ންނެވެ.ތ ފައިވާ ގޮތުގެ މަޅައިކަނޑައަ

ބަރު ާޤނޫނު ނަން   ،ކޮށްިދނުމަށް އެދ ނ ތަންފ ޛުއުމެއްގެ ކޯޓެއްގެ ޙުކުމެއް ޤަބ ރު  )ށ(  
 ،ވަނަ މާއްާދއާ އެއްގޮތަށް 394ގެ ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2021/32
 އިންނެވެ. 45ފޯމު  އިވާދުގެ ޖަދުވަލުގަގަވާއިމި 

ކުށުގެ މަްއސަލަތަުކގެ 
ގެ ަފއިާސއާއި ޖޫރިަމނާ

 ޙުކުުމގެ ފައިސާ 

އާިއ ޖޫރިމަނާނާއ  މައްސަލަތަކުގައި އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ދައުލަތަްށ ދައްަކން ޖެހ  ޖި .174
ކުމާ އެއްގޮތަށް ނުދައްކައިފިނަމަ، ދަުއލަތުެގ ފަރާތުން އެ ޙުކުމް ޙުކުމުގެ ފައިސާ ޙު

 ދުގެ މި ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.  ގަވާއިމި  ،ކުރުމަށް ހުަށހަޅާނ ތަންފ ޛު

 ސްވަނަ ބައި ވ  ފަންސަ 

 ލިޔެކިޔުން ތައްޔާރުކުރުމާއި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން 

ދުގެ ޖަދުވަލުތަކުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމެްއ ުނވަތަ ލިޔުމެއް ގަވާއި މި )ހ( .175 ށަހަޅާ ލިޔުންތައް ކޯޓަށް ހު
 ޖަދުވަލުގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.މި ގަވާއިދުގެ  ،ހުށަހަޅާނަމަ ހުަށހަޅަންވާނ 

ވަކި ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް ނުަވަތ  ،ހުށަހަޅާ ލިޔުން އޮްނނަންވާނ  )ށ(  
       2021/32ޤާނޫނު ނަްނަބރު  ،ކަމަށް ވާ ވަރުކޮށްފައިކަމަށް ކަށަތެދު
 ފައިވާނަމަ،ބަޔާންކޮށްދުގައި ގަވާއިަގއި ނުވަތަ މި ( މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)

 އެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ގޮތަށެވެ. ،އެ ލިޔުމެއް އޮންނަންވާނ 
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ޤާނޫުނ   ،ހުށަހަޅަންޖެހ  ަކމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކާއި ފޯމާއެކު ަވކި ލިޔުންތަކެއް )ނ(  
ދުގައި ގަވާއިގައި ނުވަތަ މި ( މަދަނ  ިއޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2021/32ނަންބަރު 
  ވެ.ލުންނެ އުސޫ  އެފައިވާނަމަ، އެ ލިޔުންަތއް ހުށަހަޅަންވާނ ބަޔާންކޮށް

އެ އެންގުން އަނެއް  ،މަކަށް އެއްވެސް އެންގުމެއް އަންގާނަމަޞްކޯޓުން ޚަ )ރ(  
 ށް ހިއްސާ ކުރަންވާނެއެވެ.މަޞްޚަ

މަކަށް ދ ފައިވާ މުއްދަތެއް އިތުުރކުރުމަށް ނުވަަތ ޞްވަކިކަމެއް ކުރުމަށް ކޯޓުން ޚަ )ބ(  
ނުވަތަ  ކު ކޯޓަށް ސިޓ އެއް،މަޞްއެނޫންވެސް އެފަދަ ކަމަކު އެއްވެސް ޚަ

ކޮޕ   ލިޔުމެއްގެއް ޮފނުވާނަމަ، އެ ހެލިޔުމެއް ުނވަތަ ނޯޓިނުވަތަ  އް،ލެއ މެއި
 މަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ. ޞްއަނެއް ޚަ

ޢަތާބެހ  ގޮތުން ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް ކޯޓުން މައްސަލައެއްގެ ޝަރ  )ޅ(  
ފިލުވަން ސިޓ އެއް ނުވަތަ ސް ކަމެއް އޮޅުންނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް އެއްވެ

 ންވާނެއެވެ.މުންނަށް ައްނގަޞްލިޔުމެއް ފޮނުވާނަމަ، އެަކން އެ ަމއްސަލައިގެ ދެ ޚަ

       ،)ޅ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް  ،އާއި )ބ( ،އާއި މި މާއްދާގެ )ރ( )ކ(  
ގައި ނެރ  ވަގުތ  އަމުރުތަކާއި، އެފަދަ ވަގުތ  ހާޒިރުމުގެ ޣައިރު ޞްއެއް ޚަ

ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ތަންފ ޛުއަމުރުތައް ނެރެދިނުން އެދ ކަން، ނުވަތަ ޙުކުމް 
ރަކަށް އެދ ކަން ނުވަތަ އެފަދަ އަމުރެއް ކޯޓުން ެނރ ކަން ނުވަތަ ވަކިބާވަތެއްގެ އަމު

މ ހެއްގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ހުރި ތަކެތި އޮޅުންފިލުވަން ފޮނުާވ އަމުރުތަކާއި 
 ނުޖެހ ނެއެވެ. އްކަށެމަށް އަންގާޞްލިޔުންތައް އަނެއް ޚަ

 ބައި  ސްވަނަ ސައްބ  

 ޚަޞްމުންނާއި ވަކ ލުންގެ ޗުއްޓ  

ާޤނޫނ  މު ުނވަތަ ޞްޚަ
ވަކ ލު ރަށުން ބ ރަށް 

ފުރުުމގެ ކުރިން  ކޯޓުގެ 
 ހުއްދަ ޯހދުން 

ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ހިމެނ  ޚަޞްމަކު ނުވަތަ ޚަޞްމުން ތަމްސ ުލ  .176
       ދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ގަވާއި މިކުރާނެ ފަރާތެއް ރަށުން ބ ރަށް ފުރައިގެން ދާނަމަ، 

 ގެ ހުްއދަ ހޯދަންވާނެއެވެ. ކޯޓުހުށަހަޅައި،  44ފޯމު 
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 ސްވަނަ ބައި ހަތާވ   

 ން ކިޔު މައްސަލައިގެ ފައިލު އަދި ލިޔެ  ،ޤާޟ މައްސަލަ ބަލާ 

ނުވާނަމަ، މައްސަލަ ަބލައި ޝަރ ޢަތް  ކަނަޑއަޅައިފައިޤާނޫނެއްގައި ވަކި ގޮތަކަށް  )ހ( .177 ޤާޟ  މަްއސަލަ ބަލާނެ 
 އެކެވެ.ޤާޟ ކުރާނ  އެންމެ 

ދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ގަވާއިވުމަށްފަހު، މި އައްޔަނުއަކު ޤާޟ ލުމަށް މައްސަލަ ބެ )ށ( 
ނުވާނަަމ، އެ މައްސަލައެއް ނިމެންދެން އެ މައްސަލައެއްގެ ހުރިހާ  ބަޔާންކޮށްފައި

 އެކެވެ.ޤާޟ އެ  ،އިޖުރާއަތެއް ފުރިހަމަކުރަންވާނ 

ގައި ނުވަތަ ެނއްޤާނޫ ހަމައެކަނި  ،ބަދަލުކުރެވ ނ  ޤާޟ މައްސަލަ ބަލަމުންގެންދާ  )ނ(  
 ތެއްގައެވެ. ހާލަދެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއި

ތެއްގައި މައްސަލަ ބަލާ ހާލަދެއްަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ  )ރ(  
އަކާ ޤާޟ އަށް މައްސަލަ ބެލެން ެނިތގެން، އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް އެެހން ޤާޟ 
          ،އެ މައްސަލަ ހިންގަންވާނ   ޤާޟ އެ  ،ލުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައިހަވާ

 އިރަކު ގޮސްފައިވާ ހިސާބަކުން ފެށިގެންނެވެ. އެ މައްސަލައެއް އެ

ތެއްގައި މައްސަލަ ބަލާ ހާލަދެއްަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ  )ބ(  
އަކާ ޟ ޤާއަށް މައްސަލަ ބެލެން ެނިތގެން، އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް އެެހން ޤާޟ 
ލުކުރެވުމުގެ ކުރިން ހަވާއާ މައްސަލަ ޤާޟ ލުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ހަވާ

 ނުޖެހ ނެއެވެ. ރާކަށެއްކުހާޒިރުކުރެވިފައިވާ ހެކިން އަލުން ހާޒިރު

މަްއސަލަިއގެ 
އަޑުެއހުންތަުކގެ އޯިޑއޯ 

 ރިކޯޑިްނގވ ިޑއޯ 
ބެލެހެއްޓުާމއި 
 އަރުޝ ފުުކރުން 

އިބްތިދާއ  އަޑުއެހުންތަކާއި ޝަރ ޢަތްތަކުެގ  ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ )ހ( .178
ޝަލް އޮފް ޖުޑ  ޑިޕާޓްމަންޓް ،ކޮށްރިކޯޑު އަޑުއެހުންތަކުގެ އޯޑިއޯ/ވ ޑިއޯ 

 ،ތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކ ރައްކައުލަކުން އުސޫއެޑްމިނިސްޓްރ ޝަނުން ހަމަޖަްއސާ 
ޓަކައި  އަރުޝ ފުކުރުމަށް ކޯޑިންގތައްރިކޯޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އަދި އެ 

   ލަކުން އުސޫޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްރ ޝަނުން ހަމަޖައްާސ އޮފް ޖުޑ  ޑިޕާޓްމަންޓް
 ލުކުރަންވާނެއެވެ.ހަވާތެރިކަމާއެކު ރައްކައުތައް ރިކޯޑިންގޑިޕާޓްމަންޓާ އެ  އެ
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 ސްވަނަ ބައި އަށާވ  

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

ޝަރ ޢަުތގެ ލިޔުންތައް 
 ކުރުން  ޝާއިޢު

 އާންމު ތަކާއި، ނުދުގެ ދަށުން ޝަރ ޢަތުން ޝާއިޢު ކުރަންޖެހ  އިޢުލާގަވާއިމި  .179
ރިޕޯޓުތަްއ  ނިންމުްނތަކާއި، ޙުކުމްތަކާއި،، އެންގުންތަކާއި، އަމުރުތަކާއި 

 ކޯޓުގެ ވެްބސައިޓުގައެވެ. ،ޝާއިޢުކުރަމުންދާނ 

ދުގެ ގަވާއިއި އެޕެންޑިކްސްތަކަކ  މި ދާ އެކުގައިވާ ޖަދުވަލުތަކުގައިވާ ފޯމުތަކާގަވާއިމި  .180 އެެޕންޑިކްސް  އިޖަުދވަލާ
 ބައެކެވެ.

ދަށް ގަާވއި 
  ޢަމަލުކުރަންފެށުން

ޝާއިޢުކުރާ ގަވާއިދު  މި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ދިވެހި ،ދަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާނ ގަވާއިމި  .181
 ފެށިގެްނނެވެ. ދުވަހުން

ދު ަގވާއި މި 
 މުރާޖަޢާުކރުން 

މަސްދުވަސް ވުމުގެ ކުރިން )ހައެއް(  6ރ ޚުން ފެށިގެން ދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާ ގަވާއިމި  .182
 ކުރަންވާނެއެވެ. ދު މުރާޖަޢާގަވާއިމި 
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބ 

 

 

  1ފޯމު 

ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު
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 ބައި( )ފޯމުގެ ފުރަތަމަ

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާއި ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 

 ދަޢުވާލިބ  ފަރާތް  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 ނަން:

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 ރ  އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމ 

 ގ ގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅ  މިހާރު

 ގ ގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނު

   :އެޑްރެސް އ މެއިލް

 ލިޔުންތައް ރައްދުކުރާނ  

 ލަށް ވަކ  ޤާނޫނ   ☐

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް  ☐

 ނަން:

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 ރ  އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމ 

 ނަން:    ގ ގެ 

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅ  މިހާރު

 ގ ގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 : ނަންބަރުފޯނު

  :އެޑްރެސް އ މެއިލް
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 ބައި( )ފޯމުގެ ދެވަނަ

 ތަފުސ ލު ދަޢުވާގެ 

 

  ޚުލާޞާ  ދަޢުވާގެ 

 

 

 ތައް ވާޤިޢާ ޗަށް ބިނާވެފައިވާ އަދި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ބަރޯސާވާ މައް  މައްސަލަ އެ 

1.  
2.  
 ކުރާ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދ  ފަރުވާ ދަޢުވާ 

 ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ަގއި  92ގެ ( މަދަނ  އިުޖރާައތުގެ ޤާނޫނު) 2021/32ޤާނޫނު ަނންަބރު  ،ދަޢުާވގައި ަފއިާސއެއް ހޯުދމަށް ެއދިފަިއވާނަމަ )

ވެފައި،  އިހޯުދމަށް ކަުމގަ  ަދދެއް އަ ަފއިާސގެ  ފަިއވާަޅއިކަނަޑއަ ހަމައެަކނި ދަުޢވާުކރަނ   ހިމަަނންާވނެެއވެ. ތަފުސ ލުޯހދުމަށް ެއދިފަިއވާ ަފއިާސގެ  ،އިން ފަދަ
 ތަފުސ ލު ބަޔާންކޮށްަފިއވާ  )ރ( ގައިގެމާްއދާ ވަނަ  92ާޤނޫނުގެއެ  ގެ ފަިއސާ ނަަގއިިދނުމަށް ެއދ ނަމަ،ޓުއިްނޓްރެސް ފަިއވާަރއިއަ  އެ ފައިާސއާ ގުިޅގެން

 (ބަޔާންކުަރންާވނެެއވެ. ތަފުސ ލުއ ގެ  ،ެގއްުލމުގެ ަބދަލު ހޯަދން އެދ ނަމަ  މި ތަނުަގއި ބަޔާންުކރަްނވާެނއެވެ.

 ވަނަ ބައި(ތިން )ފޯމުގެ 

 ގެންދަން އެދ ގޮތް  ކުރިޔަށް މައްސަލަ 

 

 ؛ގެންދަން އެދެނ   ކުރިޔަށް މައްސަލަ  .1

 ކުގެ ޓްރެކުން ކުދި މައްސަލަތަ  ☐

 އަވަސް ނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން  ☐

    ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން  ☐

 ،ލިބ  ފަރާތުން އެއްބަސްވެއްޖެނަމަދަޢުވާ އަށް ދަޢުވާ  އެ  ،ވެފައި ކުރަނ  ފައިސާގެ އަދަދެއް ހޯދަން ކަމަށް ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާ  .2

 ؛އި މައްސަލަ ނިންމައިދިނުމަށްމައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ނުބާއްވަ 

 ނ ދެން  ☐  އެދެން  ☐
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 ؛ތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން މި މައްސަލައިގައި ކޯޓުން ވަގުތ  އަމުރެއްޢަ މައްސަލަ ޝަރި  .3

 ނުވ   ނެރެފައެއް ☐  ނެރެފައިވ   ☐

 ންދާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން؛ކޯޓުގައި ނުވަތަ އެހެން ކޯޓެއްގައި ހިނގަމު  މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި އެހެން މައްސަލައެއް މި  .4

 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:     ހިނގަމުންދ     ☐

 ނުދ   ހިނގަމުންނެއް ☐

 ކޯޓުގައި ނުވަތަ އެހެން ކޯޓެއްގައި؛ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި އެހެން މައްސަލައެއް މި  .5

 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:      ހިންގައި ނިމިފައިވ  ☐

 ނުވ   ފައެއްގައި ހިން ☐

 ބައި( ރުވަނަ )ފޯމުގެ ހަތަ

 ތަމްސ ލުކުރުން 

 

        )ފަރުދުންާނއި ޤާޫނނ  ޝަޚްޞު(އަމިއްލައަށް  ☐   މެދުވެރިކޮށް ވަކ ލުޤާނޫނ   ☐
 

 ޤާނޫނ  ވަކ ލެއް ނަމަ 

   ނަންބަރު:   ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު  ،ނަމާއި

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:

 ނުވަތަ ލ ގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން: ،ލޯ ފަރމްވަތަ ނުތަމްސ ލުކުރާ އޮފ ސް، 

 :މަޤާމުއޮފ ހުގައި ތަމްސ ލުކުރާ 

 ފޯނު ނަންބަރު:

  :އެޑްރެސް އ މެއިލް
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 ތަމްސ ލުކުރާ ފަރާތެއް ނަމަ 

   ނަންބަރު:   ގެދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު  މާއި،މަޤާ ،ނަމާއި

 ގ ގެ/އޮފ ހުގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ:     

 ށާއި އަތޮޅު: ރަ

 ފޯނު ނަންބަރު:

  :އެޑްރެސް އ މެއިލް

 

 ބައި( )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ

 އިޤުރާރު 

 

 ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.ޢު ލޫމާތަކ  ތެދު މަ ޢު ފޯމުގައި ދ ފައިވާ މަ  މި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 :ހައިސިއްޔަތުނުވަތަ  މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 ތާރ ޚު:

_______________________________________________ 
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 އިރުޝާދު 

އިޚްތިލާފު ޮއންނަ ާބވަުތގެ ، ނުާވނަމަ  އިަފއިކަނަޑައޅަފޯމެއް  ާޚްއޞަަގވާިއުދގައި ވަކި މި އިޚްތިލާފު ޮއންނަ ާބވަުތގެ ަމއްސަަލއެްއ ހުށަހެޅުމަށް  .1
އް ވެސް ހުށަހަާޅނ  އެންެމހައި މަަދނ  މައްސަލަަތއް ހުށަހަާޅނ  މި ފޯމުންނެވެ. ޖިސްާމނ  އަނިޔާގެ ަމއްސަލަަތއް ފިޔަވައި އެހެިނހެން ޓޯޓުގެ މައްސަލަތަ 

 މި ފޯމުންެނވެ.
ލާގައި ޙަުތގެ މަރު ޢަެއއްގެ ަމްއޗަށް ޝަރ ޢާަތކުގެ ތެރ ަގއި ނުިހމެނ  ާވގިޢާުތން ބަާޔންކުރި ާވގިުކރާ ފަރާޢުވާހިނިގގޮތް ކަމަށް ދަ މަްއސަލަިއގައި ަކން .2

 ކުރަން ވާެނެއވެ.  ަޔތްޢާކުރާ ފަރާތް ރިދަުޢވާނުލިބި ހިނަގއިދާނެަކން  ފުުރޞަތުހެކި ހުށަހަޅަން 

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނ  ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .3
 ކުލައިންެނވެ.ކަޅު ،ގައެވެ. ލިޔުންަތއް ހުންނަްނވާނ   12ަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް ޓުަބހުްނ، ފަރުމާ ފޮންިދވެހި ،ްނވާނ  މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާ .4

 .ނުގަެނވ ެނެއވެ ެއއްމި ފޯމު ބަލަ ،މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަ ކުރަްނޖެހ  މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ  .5
ހެޅުމަށް އެދ ނަމަ، ުނވަތަ އެއް ަފރާތަށްުވރެ ގިނަ ފަރާތްތަުކގެ މައްޗަށް ަމއްސަލަ ރަްއުދވާނަަމ، އެއިްނ އެއްަފރާތަްށވުރެ ގިނަ ފަރާުތން މައްސަލަ ހުށަ .6

 ކޮންމެ ފަރާެތއްގެ މަޢުޫލމާތު ވަިކވަކިން ހިމަނަްނވާެނއެވެ.
ައިދ ، ާޕސްޕޯޓުގެ ކޮޕ ( ،ރައްިޔތެއް ނޫްނނަމަ )ިދވެހި ގެ ކޮޕ ިދވެހި ރައްޔިެތއްކަން އަްނގަިއދ  ކާޑު ފަރާތުގެ  އެ ،މަްއސަލަ ހުށަަހޅަނ  ަފރުދަކުަނމަ .7

 ،ލިުޔމެްއގެ ކޮޕ  ނ އެަކން އެނގ  ،ަފިއވާ ިއދާާރެއއް ނަމަ ދައިޤާނޫނ  ޝަްޚޞެއްަނމަ، ސެޓްފިކެޓް ޮއފް ރެިޖސްޓްރ ޝަްނގެ ކޮޕ ، ާޤނޫނަކުން އުފައް 

 .މި ފޯމާއެކު ހުށަަހޅަްނވާެނއެވެ
ފައިވާ ިއދާާރއަކުންަނމަ، މި ފޯމާއެކު ޤާނޫނ  ޝަްޚޞަކުން ނުވަަތ އި ، ނުަވތަ ޤާނޫނަކުން އުަފއްދަ ނަމަމަްއސަލަ ހުށަހަޅަނ  ޤާނޫނ  ަޝޚްަޞކުން .8

 ޅަން ނިްނމިކަުމގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ.ހަ ަފިއވާ ިއދާާރއަކުްނ މައްސަލަ ހުށަދައިޤާނޫނަކުން އުފައް 
 ފަދަ  ަޤރާރު ުނވަތަ ިރޒޮލިއުޝަން ބޯޑު ާފސްކޮށްފަިއވާ ،ކޮށްައއްޔަނު އްފަރާތެ  ކަނޑަައޅާ ަތމްސ ލުކުުރމަށްއެ ފަރާތް  ،ަޝޚްެޞއްނަމަ  ޤާނޫނ  .9

 ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނެއވެ.
 ކޮށްފަިއވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނ ގެ ޮކޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ.ައްއޔަނުފަރުދުން ަތމްސ ލުކުުރމަށް ވަކ ލަކު  .10

ލިޔުމެްއގެ ަބއެްއެގ  ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެ އެ ،ބަހަކުން އޮވެަފއި ނޫން  ބަެއއްނަަމެވސް ދިވެިހަބސްފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުެމއް ނުވަތަ ލިޔުމެްއގެ  މި .11
 ތަރުަޖމާ ހުށަހެުޅމަށް ކޯޓުން އަްނގައިިފނަމަ، ތަުރޖަމާ ހުށަަހޅަްނވާެނެއވެ.

 ޯފމާއެކު ހުަށހަޅަްނވާެނއެވެ. ަހޅާ ފޯމު، މިަވގުތ  އަުމރަަކށް އެދި ހުށަ އެ، އެުކަގއި ަވގުތ  އަުމރަކަށް އެދ ނަމަ  ފޯމުަގިއވާ ދަުޢވާއާ މި .12
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 
 

______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބ 

 

 

 

 

 

  2ފޯމު 

ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު
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 ލޫމާތު ޢުމަ  ފަރާތުގެ ފޯމު ހުށަހަޅާ

   -ނަން:

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން   -ރެސް:ދާއިމ  އެޑް
 އަންގައިދ  ކާޑު

 -ނަންބަރު:

 

  -:ތާރ ޚުއުފަން  -:މިހާރު އުޅ  އެޑްރެސް

 ގުޅ  ލިޔެކިޔުން ފޮނުވަންވ  އެޑްރެސް  މައްސަލައާ

  -އެޑްރެސް:

  -ރެސް:އ މެއިލް އެޑް

 -ގުޅ ނެ ފޯނު ނަންބަރު:  -ރާމް ނަންބަރު:ގް ރ ޓެލެބަވަޓްސް އެޕް ވައި

 ގުޅ  ގޮޅ ގައި ފާހަގަޖަހާށެވެ. ގޮތަކާދ  އެ

                 ދިފާޢުކުރަން ބ ނުން ދަޢުވާ  ☐

 އުފައްދަން ބ ނުން  މެދު ސުވާލު ޞާކޯޓުގެ އިޚްތިޞާ  ☐

           ގެ ބައެއް ދިފާޢުކުރަން ބ ނުންދަޢުވާ  ☐

        ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ބ ނުން    ☐

 މަށް ސަމާލުކަ 

ފޯމު  ދުވަހުގެ ތެރ ގައި ކޯޓަށް މި )ސާދަ(  14 ،މި ލިޔުން ފުރިހަމަކޮށް ސޮއިކުރުމަށްފަހު  ،ލިބ  ފަރާތަށް މި ލިޔުންތައް ލިބުމުންދަޢުވާ 
 މި ފޯމާ އެކުގައި ކޯޓުން ހަވާލުކުރި ފޯމުތަކުގެ ތެރެއިން ފޯމަކުން ދަޢުވާއަށް ރައްދު  ،ޖެހ ނެއެވެ. މި ފޯމުގެ އިތުރުން ހުށަހަޅަން 

ދުވަހުގެ )ސާދަ(  14 ،އިޚްތިޔާރުކުރި ގޮތާ މުނާސަބު ފޯމު ނުވަތަ ފޯމުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ،ދިނުމަށް ވަކި ގޮތެއް އިޚްތިޔާރުކޮށް 
 ފަރާތާ ދެކޮޅަށް  ދަޢުވާލިބ   ،ދުވަހުގެ ތެރ ގައި ކޯޓަށް ހުށަނާޅައިފިނަމަ )ސާދަ(  14ތެރ ގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ފޯމުތައް 

ޤާނޫނު  ،ގައި ނިންމުމުގެ ބާރު ހާޒިރު އިރު ޣަ ރާތުގެ  ފަ  ނުލައި، ދަޢުވާލިބ   ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އިތުރު ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މި ފޯމު ލިބުމުން  106ގެ ( ނޫނު ޤާ މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ) 2021/32ނަންބަރު 

 މެވެ. ދެ ނ  ވަކ ލަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ލަފާ ނޫ ޤާ 
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)ޤާނޫނ  ވަކ ލަކު އައްޔަނު  -:ފަރާތުގެ ސޮއި ރައްދުވާ  ދަޢުވާ

 މ ހެއްގެ(  އެ ،ކޮށްފައިވާނަމަ

 

އްގެ ޚްޞެ)ކުންފުންނެއް ނުވަތަ ޤާނޫނ  ޝަ -:މަޤާމާއި ހައިސިއްޔަތު

 ފަރާތުންނަމަ(

    -ތާރ ޚު:

 

 އަންނަނިވި ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔުމެކެވެ. ،(  ހުށަހަޅާނ މާއެކު ލިޔު )މި މާއެކު ފޯމާ ހަވާލުވިކަމުގެ ލިޔުދަޢުވާ 

ދައްކަންޖެހ ކަމަށް  އެދިފައިވާ ފައިސާ ނުވަތަ ހޯދަން ،އަށް އެއްބަސްވާނަމަދަޢުވާމުޅި 
 ދެއްކުމަށް އިތުރުވަގުތު ބ ނުންވާނަމަ ހުށަހަޅަން ޖެހ ނ   ނުވަތަ ފައިސާ ،މައެއްބަސްވާނަ

 4ވާއަށް އެއްބަސްވާ ފޯމު ޢު ދަމުޅި 

 6ވާގެ ބަޔަކަށް އެއްބަސްވާ ފޯމު ޢު ދަ ކަށް އެއްބަސްވާނަމަ ހުށަހަޅަން ޖެހ ނ  ޔަގެ ބަދަޢުވާ

 7ފޯމު ހުށަހަޅާ ދިފާޢު ދަޢުވާގެ  ހުށަހަޅަން ބ ނުންނަމަ ހުށަހަޅަން ޖެހ ނ  ޢު ދިފާ ދަޢުވާގެ އަށް އިންކާރުކޮށް ދަޢުވާމުޅި

 10ދަޢުވާ ފޯމު ރައްދު  ރައްދު ދަޢުވާއެއް ހުށަހަޅާނަމަ ހުށަހަޅަން ޖެހ ނ  

އުފައްދަން އެދ ނަމަ އަދި ދިފާޢު  މެދު ސުވާލު ޞާތިޞާ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމަށާއި، ކޯޓުގެ އިޚް 
 ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ދިނުމަށް އެދ ނަމަ ހުށަހަޅަންޖެހ ނ  

   ން ފޯމާ ހަވާލުވިކަމުގެ ލިޔުދަޢުވާ
 ފޯމު( )މި

 

 އިރުޝާދު 

ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް  ،ނުވާނަމަ ހުށަހަޅައިފައި ހަވާލުވިކަމުގެ ލިޔުން ކޯޓަށް  އާ ދަޢުވާތެރ ގައި  ހުގެ ދުވަ )ސާދަ(  14ރައްދުކުރެވުނުތާ ދަޢުވާ  -1
 ލުކުރ ކަމުގައި ބެލެވ ނެއެވެ.ގަބޫ

             2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދ ނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވ ނ  -2
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށެވެ. 143 ވަނަ މާއްދާއާއި 142ގެ ( ޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު މަދަނ  އި)

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރ ގައި  14ދަޢުވާ ފޯމާ ހަވާލުވިކަން އަންގާ ލިޔުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާތާ  ،މެދު ސުވާލު އުފައްދާނަމަޞާކޯޓުގެ އިޚްތިޞާ  -3
 ހަޅަންވާނެއެވެ.ހުށަ 3ފޯމު ފޯމު، މެދު އިޢުތިރާޟުކުރާ ޞާކޯޓުގެ އިޚްތިޞާ
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ދަޢުވާލިބ  ފަރާތް 

 

 

 

 

 3ފޯމު 

ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު
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 ފައްދާ ސަބަބު މެދު ސުވާލު އު ޞާ ޚްތިޞާ ކޯޓުގެ އި 

 

 

 ބާރުދ  ހެކި  ށް ފައްދާ ގޮތަ މެދު ސުވާލު އު ޞާ ޚްތިޞާ އި

1.  

2.  

 

 އެދ  ގޮތް 

 

 

 އިޤުރާރު 

 ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.ޢު ލޫމާތަކ  ތެދު މަ ޢު ފޯމުގައި ދ ފައިވާ މަ  މި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 އިސިއްޔަތު:ނުވަތަ ހަ މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 :ތާރ ޚު

_______________________________________________ 
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 އިރުޝާދު 

 ،ެގ މައްސަލަ ބެލ ނ  ދަުޢވާހުށަހެިޅފައިވާ ކޯޓުގެ ަބދަލުަގއި، މި  ދަުޢވާއަކ  މިާހރު މި ދަޢުވާފޯުމަގއިާވ  ދަޢުވާ ،މި ފޯމު ހުށަހަޅާނ   .1
ާޤނޫނު ނަްނަބުރ  ، އެެހން ރަެށްއގެ ކޯޓަކުން ކަމަށް ަގބޫލުކުެރވ ނަަމެއވެ. އެިކއެކި ކޯޓުތަކުން ބެލ ނެ ަމއްސަލަަތއް ލިޔެފަިއަވނ ދިވެިހާރއްޖ ގެ

)ސާދަ(  14ވަނަ ާބުބގަެއވެ. މިޯފމު ުހށަހަޅާަނމަ، ލިޔުންަތއް ލިބ  ާތރ ޚުން ެފށިގެން  ހަތަރުގެ ( ނޫނު ޤާމަދަނ  އިުޖރާައތުގެ ) 2021/32
 ތެރ ަގއި މި ފޯމު ކޯޓަށް ހުށަަހޅަްނވާނެެއވެ.  ުހގެވަދު

އަްށ ދަުޢވާހަމައެކަނި ދަުޢވާ ފޯމާ ހަވާލުވިަކން އަްނގާ ލިޔުމެވެ.  ،މި ފޯމު ހުށަހަޅާަނމަ، މި ފޯމުގެ އިުތުރން މިވަުގތު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހ ނ   .2
ެމދު ކޯޓުްނ ވަކި ގޮެތއް ނިްނމުމުްނނެވެ. މި ފޯމު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ތާރ ޚުން ޞާކޯޓުގެ ިއޚްތިޞާ  ،ރަްއދުދ  އެހެނިެހން ފޯމުަތއް ކޯޓަށް ހުަށހަޅާނ  

 މެދު ކޯޓުން ޮގތެއް ނިްނމާެނއެވެ.ޞާދުވަުހގެ ތެރ ަގއި ކޯޓުގެ ިއޚްތިޞާ )ސާޅ ސްފަެހއް(  45ފެށިގެން ލަްސވެެގން 
 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނ  ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .3
 ކުލައިންެނވެ.ކަޅު ،ގައެވެ. ލިޔުންަތއް ހުންނަްނވާނ   12ަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް ޓުަބހުްނ، ފަރުމާ ފޮންިދވެހި ،މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނ   .4
 .ނުގަެނވ ެނެއވެ ެއއްމި ފޯމު ބަލަ ،ކުރަްނޖެހ  މަޢުޫލާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ ރިަހމަމި ފޯމުަގއި ފު .5
 ،ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕ ( ،ަރއްޔިތެއް ޫނންަނމަ ގެ ކޮޕ  )ދިވެހިހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގއިދ  ކާޑުދިވެަފރާތުގެ  އެ ،ފޯމު ހުށަހަަޅނ  ފަރުދަުކނަމަ  މި .6

ަފިއވާ ިއދާާރއެއް ަނމަ އެަކން އެނގ ނެ ލިޔުެމއްެގ ދައިއުފައް ޤާނޫނަުކން  ،އަދި ޤާނޫނ  ަޝޚްެޞއްނަަމ، ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރެިޖސްޓްރ ަޝންގެ ކޮޕ  
 .މި ފޯމާއެކު ހުށަަހޅަްނވާެނއެވެ ،ކޮޕ 

ލިޔުންތަކުެގ  ފަދަ ަޤރާރު ުނވަތަ ރިޒޮިލއުޝަން ބޯޑު ފާސްކޮށްފައިވާ ،ކޮށް ައއްޔަނު ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާ ތަމްސ ލުުކރުމަށް  ޝަްޚޞެްއނަމަ ޤާނޫނ  .7
 ކޮޕ  ހުށަހަޅަްނވާނެެއވެ.

 އެވެ.ކޮށްފަިއވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނ ގެ ޮކޕ  ހުށަހަޅަްނވާނެ ައްއޔަނުފަރުދުން ަތމްސ ލުކުުރމަށް ވަކ ލަކު  .8
ލިޔުމެއްގެ ަބއެްއގެ  ލިޔުެމއް ނުަވތަ އެ އެ ،ބަހަކުން އޮވެަފއިޫނން  ިދވެހިަބސް ،ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުމެއް ުނވަތަ ލިޔުމެްއގެ ބަެއއްަނމަެވސް މި .9

 ތަރުަޖމާ ހުށަހެުޅމަށް ކޯޓުން އަްނގައިިފނަމަ، ތަުރޖަމާ ހުށަަހޅަްނވާެނެއވެ.
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބ 

 

 

 

 

4ފޯމު   

ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު
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 ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވާ ގޮތް 

 

 

 ގޮތްކަމަށް އެއްބަސްވާގޮތް  ހިނގައިފައިވާ މައްސަލައިގައި ކަން 

 ހިމަނަްނވާެނއެވެ.( ތަުފސ ލުއ ގެ  ،ަފއިާވނަމަ ކައިގެ ެތރެއިން ެއއްެވސް ފަިއސާެއއް ަދއްައަދދުދަުޢވާކުރި  ،އި )ދަޢުާވއަކ  ފައިސާ ޯހދުުމގެ ދަުޢވާއަކަްށވެފަ

  

 

 ކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެދ   ކުރުމަށް  ޝަރ ޢަތް ހިންގުމެއް ނެތި ޙުކުމް 
 

 ނ ދެން  ☐އެދެން                       ☐

 

 

  ކުރާނެ ތާރ ޚު:ޚަލާޞް  ފައިސާ ދައްކައި  އެ  ،އެއް ނަމަދަޢުވާ  ދަޢުވާއަކ  ފައިސާ ހޯދުމުގެ  މި 

 

 ގޮތް: ހުށަހަޅާ މި ދަޢުވާގައި ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކަން 

  ލައިގެންހައި ބައިބަޔަށް ބަ އަދަދު ފައިސާގެ  ☐އެއްފަހަރާ ވަގުތުން                       ☐

         

 :ތަފުސ ލު އ ގެ  ،އެދ ނަމަ  ލައިގެން ދައްކަން އި ހަ ފައިސާގެ އަދަދު ބައިބަޔަށް ބަ 

  

 ފައިސާ ދައްކަން ބ ނުންވަނ  

     ކޯޓަށް ☐                 ސ ދާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް  ☐
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 ބައި( )ފޯމުގެ ދެވަނަ

 ގޮތް  ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވ  

 ޤާނޫނ  ވަކ ލަށް  ☐ ދަޢުވާލިބ  ފަރާތަށް ނުވަތަ ތަމްސ ލުކުރާ ފަރާތަށް  ☐

 ނަން:

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 ރ  އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމ 

 ގ ގެ ނަން:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅ  މިހާރު

 ގ ގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ:   

 އެޕާޓްމަންޓް:  

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނު

    :އެޑްރެސް އ މެއިލް

 ތަމްސ ލުކުރާ ފަރާތެއްނަމަ މަޤާމު:

 

 ނަން:

   ނަންބަރު:   ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:

 ނުވަތަ ލ ގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން: ،ލޯ ފަރމްނުވަތަ ތަމްސ ލުކުރާ އޮފ ސް، 

 :މަޤާމުއޮފ ހުގައި ތަމްސ ލުކުރާ 

 ބަރު:ފޯނު ނަން

 :އެޑްރެސް އ މެއިލް
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 ބައި( )ފޯމުގެ ތިންވަނަ

 އިޤުރާރު 

 

ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން ޢު ލޫމާތަކ  ތެދު މަ ޢު ފޯމުގައި ދ ފައިވާ މަ  އަދި މި . އެއްބަސްވަމެވެ  ދަޢުވާއަށް  މުޅި  ފަރާތުގެ  ދަޢުވާކުރާ  އަހުރެން 
 އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 :ހައިސިއްޔަތުނުވަތަ  މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 :ތާރ ޚު

_______________________________________________ 

 އިރުޝާދު 

އެުކަގއެވެ.  ޔާލިބިެގންވާ ފަރާެތއް ތަްމސ ލުކުރާ ފަރާތަކަށް ދަޢުާވއަށް އެްއބަްސެވވ ނ  ޯކޓުގެ ހުއްދަ ެތރިކަންަރއްަކއުކުޑަކުއްެޖއްގެ ފަާރތުން ނުވަތަ  .1
 އިންެނވެ. 11ަގާވއިުދެގ ޖަދުވަުލަގއިވާ ފޯމު މި  ،ކޯޓުގެ ހުއްަދއަށް ެއދ ނ  

 ޤާނޫނ  ވަކ ލެވެ.  ،ޯފމުަގއި ޮސއިުކރާނ  ފައިވާަނމަ، މިށްކޮނު ނޫނ  ވަކ ލަކު ައއްޔަ ޤާ މި ފޯމު ފުރާިއރު  .2
 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނ  ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .3
 ގައެވެ. ލިޔުންަތއް ހުންނަްނވާނ  ކަުޅކުލައިންެނވެ. 12ަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް ޓުބަުހްނ، ފަރުމާ ފޮންދިެވހި ،ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނ  މި .4
 .ނުގަެނވ ެނެއވެ ެއއްމި ފޯމު ބަލަ ،ނުވާަނމަ  ކުރަްނޖެހ  މަޢުޫލާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއިފުރިަހމަ މި ފޯމުަގއި .5
، ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕ ( ،ަރއްޔިތެއް ޫނންަނމަ ގެ ކޮޕ  )ދިވެހިދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގއިދ  ކާޑުަފރާތުގެ  އެ ،ފޯމު ހުށަހަަޅނ  ފަރުދަުކނަމަ  މި .6

ަފއިވާ ިއާދރާެއއް ނަމަ އެަކން އެނގ ނެ ލިޔުމެްއގެ ަދއިފައްއަދި ާޤނޫނ  ޝަްޚޞެއްަނމަ، ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓްރ ޝަްނގެ ކޮޕ ، ޤާނޫނަުކން އު
 .މި ފޯމާއެކު ހުށަަހޅަްނވާެނއެވެ ،ކޮޕ 

ކޮށް، ފާސްކޮށްފަިއވާ ބޯޑު ރިޒޮލިއުަޝން ނުވަތަ ޤަރާރު ފަަދ އައްަޔނުފަރާެތއް  ތަްމސ ލުކުރުމަށް ކަނަޑއަޅާ އެ ފަރާތް، ޤާނޫނ  ޝަްޚޞެއްަނމަ .7
 ވާެނެއވެ.ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕ  ހުށަހަޅަން 

 ކޮށްފަިއވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނ ގެ ޮކޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ.ައްއޔަނުފަރުދުން ަތމްސ ލުކުުރމަށް ވަކ ލަކު  .8
ލިޔުމެއްގެ ބަެއއްެގ  ލިޔުމެއް ުނވަަތ އެ އެ ،ބަހަކުން އޮވެަފއިއްަނަމވެސް ިދވެިހބަސްޫންނ ފޯމާއެކު ހުށަަހޅާ ލިޔުމެއް ުނވަތަ ލިޔުމެްއގެ ަބއެ މި .9

 ތަރުަޖމާ ހުށަހެުޅމަށް ކޯޓުން އަްނގައިިފނަމަ، ތަުރޖަމާ ހުށަަހޅަްނވާެނެއވެ.
 .ނުގަެނވ ެނެއވެ ެއއްމި ފޯމު ބަލަ ،މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަ ކުރަްނޖެހ  މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ  .10



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި          R/2022-105 ގަވާއިދު ނަންަބރު:              147 އަދަދު:             51ވޮލިުއމް:  
 

17 
 

 ސިވިލް ކޯޓު 

   

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަ 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބ 

 

 

      5ފޯމު 

ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު
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 އެދ  ސަބަބު  މްކޮށްދިނުމަށް ޙުކު ބ އްވުމެއްނެތި މެއް ގެ އަޑުއެހު ތުޢަ ޝަރ  

 އަށް އެއްބަސްވެފައި އޮތުން ދަޢުވާ ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުން މުޅި  ☐

 ބަސްވެފައި އޮތުން ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުން ދަޢުވާގެ ވަކި ބަޔަކަށް އެއް ☐

 ޝަރ ޢަތް ހިންގުމަކާ ނުލައި މައްސަލަ ނިންމުމަށް އެދ ތ   ☐

 

 ކޮށްދިނުމަށް އެދ ނަމަ، ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމް އޮންނަންވ ގޮތް  ޙުކުމް  ބ އްވުމެއްނެތި  އަޑުއެހުމެއް  ޝަރ ޢަތުގެ 

 

 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

______________________________________________ 

 ތާރ ޚު:

______________________________________________ 

 

 އިރުޝާދު 

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނ  ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .1

 ކަޅުކުލައިންެނވެ. ،ވާނ  ގައެވެ. ލިޔުންަތއް ހުންނަން  12ަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް ޓުަބހުްނ، ފަރުމާ ފޮންިދވެހި ،މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނ   .2

 .ނުގަެނވ ެނެއވެ ެއއްމި ފޯމު ބަލަ ،މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަްނޖެހ  މަޢުޫލާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ  .3
 ާޤނޫނ  ވަކ ެލވެ.  ،ޯފމުަގއި ޮސއިުކރާނ  ފައިވާަނމަ، މިކޮށް ައއްަޔނުނޫނ  ވަކ ލަކު ޤާ މި ފޯމު ފުރާިއރު  .4
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބ 

 

 

 

 

      6ފޯމު 

ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު
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 ގުޅ ގޮތުން އެއްބަސްވާ ކަންކަން: ދަޢުވާއާ 

 

 ގުޅ ގޮތުން އެއްބަސްނުވާ ކަންކަން: ދަޢުވާއާ 

 

 ދަޢުވާގެ އިންކާރުކުރާ ބަޔަށް އިންކާރުކުރާ ސަބަބު:

 

 :ގޮތް  ގޮތްކަމަށް އެއްބަސްވާ  ހިނގައިފައިވާ އްސަލައިގައި ކަން މަ

 ހިަމނަްނވާެނއެވެ.( ތަފުސ ލުއ ގެ  ،ފަިއވާަނމަަކއިގެ ތެެރއިން އެްއވެސް ަފއިާސއެއް ދައްައދަދު ދަޢުވާުކރި  ،ވެފައި  )ދަޢުާވއަކ  ފައިސާ ޯހދުުމގެ ދަުޢވާއަކަށް 

 

 ކަން ނުވަތަ ނޫންކަން:އެދ    ބ އްވުމެއްނެތި ނިންމުމެއް ނިންމަން އެއްބަސްވާ ބަޔާމެދު ޝަރ ޢަތުގެ އަޑުއެހުމެއް 

 ނ ދެން  ☐     އެދެން  ☐

  ކުރާނެ ތާރ ޚު:ޚަލާޞް  ކައި އެއްބަސްވާ ފައިސާ ދައް  ،ދަޢުވާއަކ  ފައިސާ ހޯދުމުގެ ދަޢުވާއެއް ނަމަ މި 

 

 ގޮތް: ހުށަހަޅާ މި ދަޢުވާގައި ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކަން 

  ލައިގެންހައި ބައިބަޔަށް ބަ އަދަދު ފައިސާގެ  ☐އެއްފަހަރާ ވަގުތުން                       ☐

         

 :ތަފުސ ލު އ ގެ  ،އެދ ނަމަ  ލައިގެން ދައްކަން ހައި ފައިސާގެ އަދަދު ބައިބަޔަށް ބަ 

  

 :ފައިސާ ދައްކަން ބ ނުންވަނ  

     ކޯޓަށް ☐    ސ ދާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް  ☐
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 ބައި( )ފޯމުގެ ދެވަނަ

 ގޮތް  ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވ  

 ޤާނޫނ  ވަކ ލަށް  ☐ ދަޢުވާލިބ  ފަރާތަށް ނުވަތަ ތަމްސ ލުކުރާ ފަރާތަށް  ☐

 ނަން:

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 ރ  އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމ 

 ގ ގެ ނަން:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/އުޅ ދިރި މިހާރު

 ގ ގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ:   

 އެޕާޓްމަންޓް:  

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނު

    :އެޑްރެސް އ މެއިލް

 މަޤާމު: ،ތަމްސ ލުކުރާ ފަރާތެއްނަމަ

 ނަން:

   ނަންބަރު:   ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 ރު:ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަ 

 ނުވަތަ ލ ގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން: ،ލޯ ފަރމްނުވަތަ ތަމްސ ލުކުރާ އޮފ ސް، 

 :މަޤާމުއޮފ ހުގައި ތަމްސ ލުކުރާ 

 ފޯނު ނަންބަރު:

 :އެޑްރެސް އ މެއިލް
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 ބައި( )ފޯމުގެ ތިންވަނަ

 އިޤުރާރު 

 މެވެ.ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަ ޢު ލޫމާތަކ  ތެދު މަ ޢު ފޯމުގައި ދ ފައިވާ މަ  މި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 ސިއްޔަތު:ނުވަތަ ހައި މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 :ތާރ ޚު

_______________________________________________ 

 އިރުޝާދު 

 ޔާ ކޯުޓގެ ހުްއދަ ،ތެރިކަން ިލބިެގންވާ ަފރާެތއް ތަްމސ ލުކުރާ ފަރާތަކަށް ދަޢުާވއަށް ެއްއބަްސވެވ ނ ަރއްކައުކުޑަކުއްެޖއްގެ ަފރާތުން ނުވަތަ  .1
 ިއންނެވެ. 11ގަާވއިުދގެ ަޖދުވަުލގަިއވާ ފޯމު ިމ  ،އެކުަގއެވެ. ކޯޓުގެ ުހއްަދއަށް ެއދ ނ  

 ޤާނޫނ  ވަކ ލެވެ.  ،ފޯމުަގއި ޮސިއކުރާނ  ފައިާވނަމަ، މިނު ކޮށްްއޔަނޫނ  ވަކ ލަކު އަޤާ ،މި ފޯމު ފުރާިއރު  .2
 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނ  ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .3
 ކަޅުކުލައިންެނވެ. ،ގައެވެ. ލިޔުންަތއް ހުންނަްނވާނ   12ަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް ޓުިދވެހިަބހުްނ، ފަރުމާ ފޮން ،މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނ   .4
 .ނުގަެނވ ެނެއވެ ެއއްމި ފޯމު ބަލަ ،ކުރަްނޖެހ  މަޢުޫލާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ ފުރިަހމަ މި ފޯމުަގއި .5
، ާޕސްޕޯޓުގެ ކޮޕ ( ،ަރއްޔިތެއް ނޫންަނމަ ގެ ކޮޕ  )ިދވެހިދިެވހި ަރއްޔިތެއްަކން އަްނަގއިދ  ކާޑުަފރާތުގެ  އެ ،ފޯމު ހުށަަހޅަނ  ަފރުދަކުަނމަ މި .6

 ނ  އެަކން އެނގ  ،ަފިއވާ ިއދާާރއެްއ ނަމަދައިޓްިފކެޓް އޮފް ރެޖިސްްޓރ ޝަްނގެ ކޮޕ ، ޤާނޫނަކުން އުފައް އަދި ޤާނޫނ  ަޝޚްެޞއްނަަމ، ސެ
 .މި ފޯާމއެކު ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ ،ލިޔުމެްއގެ ކޮޕ 

ން ނުވަތަ ޤަާރރު ފަަދ ކޮށް، ފާސްކޮށްފަިއވާ ބޯޑު ިރޒޮލިއުޝަ ައއްަޔނުފަާރތެއް  ތަްމސ ލުކުރުމަށް ކަނަޑއަޅާއެ ފަރާތް  ،ޤާނޫނ  ަޝޚްެޞއްނަމަ  .7
 ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނެއވެ.

 ކޮށްފަިއވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނ ގެ ޮކޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ.ައްއޔަނުފަރުދުން ަތމްސ ލުކުުރމަށް ވަކ ލަކު  .8
ލިޔުމެްއގެ ަބެއއްެގ  ލިޔުމެއް ުނވަަތ އެ އެ ،ވެފައި ބަހަކުން އޮ ަމވެސް ދިެވހިަބސްނޫްނ ްއނަފޯމާއެކު ހުަށހަޅާ ލިޔުެމއް ުނވަތަ ިލޔުމެްއގެ ަބއެ މި .9

 ތަރުަޖމާ ހުށަހެުޅމަށް ކޯޓުން އަްނގައިިފނަމަ، ތަުރޖަމާ ހުށަަހޅަްނވާެނެއވެ.
 .ނުގަެނވ ެނެއވެ ެއއްމި ފޯމު ބަލަ ،މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަ ކުރަްނޖެހ  މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ  .10
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބ 

 

 

 

  7ފޯމު 

ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު
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 ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރާ ސަބަބު:

 

 

 

ފަހަތުގައިވާ )މި ފޯމުގެ : ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްކަމަށް ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުން  ހިނގައިފައިވާމައްސަލައިގައި ކަން 
  މި ބައި ލިޔުމަށް(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދ ގެން އިރުޝާދުތަކު 

 

 

 

 

 ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުން އެދ ގޮތް 

 

 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި(

 ގެންދަން އެދ ގޮތް  ކުރިޔަށް މައްސަލަ 

 

 ؛އްލުކުރަން އެދެނ ޙަ  ،މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ބ ނުންނަމަ .6

        ގައިމަރުޙަލާ ޝަރ ޢަތުގެ  ☐              ގައި ކޯޓުން ބ ރު  ☐

 ؛ގެންދަން އެދެނ   ކުރިޔަށް މައްސަލަ  .7

    އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ☐    ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ☐

    ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ☐
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 ބައި( )ފޯމުގެ ތިންވަނަ

 ތަމްސ ލުކުރުން 

 

        )ފަރުދުންާނއި ޤާޫނނ  ޝަޚްޞު(އަމިއްލައަށް  ☐   މެދުވެރިކޮށް ވަކ ލު ޤާނޫނ   ☐
 

 ޤާނޫނ  ވަކ ލެއް ނަމަ 

   ނަންބަރު:   ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު  ،ނަމާއި

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:

 ގެ ނަން:ނުވަތަ ލ ގަލް ޕްރެކްޓިސް  ،ލޯ ފަރމްނުވަތަ ތަމްސ ލުކުރާ އޮފ ސް، 

 :މަޤާމުއޮފ ހުގައި ތަމްސ ލުކުރާ 

 ފޯނު ނަންބަރު:

  :އެޑްރެސް އ މެއިލް

 ތަމްސ ލުކުރާ ފަރާތެއް ނަމަ 

   ނަންބަރު:   ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު ،މާއިމަޤާ ،ނަމާއި

 ގ ގެ/އޮފ ހުގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ:     

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ފޯނު ނަންބަރު:

  :ރެސްއެޑް އ މެއިލް
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 ބައި( )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ 

 ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވ ގޮތް 

 ޤާނޫނ  ވަކ ލަށް  ☐ ދަޢުވާލިބ  ފަރާތަށް ނުވަތަ ތަމްސ ލުކުރާ ފަރާތަށް  ☐

 ނަން:

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 ރ  އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމ 

 ގ ގެ ނަން:  

 : ރަށާއި އަތޮޅު

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅ  މިހާރު

 ގ ގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ:   

 އެޕާޓްމަންޓް:  

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނު

    :އެޑްރެސް އ މެއިލް

 ތަމްސ ލުކުރާ ފަރާތެއްނަމަ މަޤާމު:

 

 ނަން:

   ނަންބަރު:   ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 އްދައިގެ ނަންބަރު:ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހު

 ނުވަތަ ލ ގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން: ،ތަމްސ ލުކުރާ އޮފ ސް، ލޯ ފަރމް

 :މަޤާމުއޮފ ހުގައި ތަމްސ ލުކުރާ 

 ފޯނު ނަންބަރު:

 :އެޑްރެސް އ މެއިލް
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 ބައި( )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ

 އިޤުރާރު 

 

 ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.ޢު ލޫމާތަކ  ތެދު މަ ޢު ވާ މަ ފޯމުގައި ދ ފައި  އަދި މި . ކުރަމެވެ  އިންކާރު  އަހުރެން  ދަޢުވާއަށް  މުޅި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 އިސިއްޔަތު:ނުވަތަ ހަ މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 :ތާރ ޚު

_______________________________________________ 

 އިރުޝާދު 

 ފޯމެވެ.  މުޅި ދަުޢާވއަށް އިންާކރުކުރާ ަނމަ ފުާރނ  މި .1
ފޯުމ  މިެތރ ަގއި ކޯޓަށް ހުގެ ުދވަ)ސާދަ(  14ނުުކރާނަަމ، ދަުޢވާގެ ލިޔުންަތއް ލިބ  ާތރ ޚުން ފެިށގެން ޟް ށް އިޢުތިރާ ޞަޞާކޯޓުގެ އިްޚތި .2

 ނެެއވެ.ހުށަހަޅަން ެޖހ 
ކަނަޑއަާޅ  ެމދު ކޯޓުން ގޮތެއް ަކނަޑއެުޅމުން، އެޞާިތޞާޚްއި ،ދަުޢާވގެ ދިފާޢުޯފމު ހުށަަހޅާނ  ،މެދު ުސވާލު އުަފްއދާނަމަ ޞާ ތިޞާޚްކޯޓުގެ އި  .3

 ގޮތެްއގެ ަމއްޗަށް ިބނާކޮށެވެ. 
 ފުރުުމަގއި ދަުޢވާލިބ  ފަރާތުްނ: ފޯމު މި .4

 ތައް ވަކިވަކިން ބަޔާންކުަރން ވާެނއެވެ.ޢާ ވާ ވާގިފުިތރާޢު)ހ( ދަޢުވާަގއި ހިމެނ  ކަންަކމުގެ ެތެރއިން އި
 ަތއް ވަިކވަކިްނ ބަޔާންކުރަން ވާނެެއވެ.ޢާ)ށ( ދަޢުވާަގއި ހިމެނ  ކަންަކމުގެ ެތެރއިން އިންާކރުކުރާ ވާގި

ނުކުެރވ ކަްނ ނުވަތަ އެކަން ޔަގ ން  ،އެްއ އޮތްނަމަޢާ )ނ( ދަޢުވާަގއި ހިެމނ  ކަންކަުމގެ ތެެރއިން އ ާނއަށް ޔަގ ންނުކުެރވ  ާވގި
 ކަމެއް ބަޔާންުކރަން ާވނެެއވެ. އެ  ،ނުކުެރވ ަނމަ އ ގެ ެތދުކަން ކަށަަވރު

އެކަން  ފައި ލިޔުންތަކަށް ހަވާލާދ  އެ ،ހުރިނަމަ  ގައި ބ ނުންުކރަން ބ ނުްނވާ ލިޔުންތަކެއްޢު ލިބ  ފަރާތުގެ ދިފާދަޢުވާ)ރ( 
 ފާހަގަކުަރން ވާެނއެވެ. 

 އ ގެ ސަަބބު ބަޔާންކުަރން ވާެނއެވެ. ،ެވސް ތުހުަމތަކަށް އިންކާރުުކރާނަމަ ގައި ިހމެނ  ެއއްދަޢުވާ )ބ( 
ލިބ  ދަުޢވާމަްއސަލަ ހިނގިގޮތްަކމަށް  ،ުކރާ ފަރާުތން ުބނާގޮތަށް ަކުމގައި ނުވާަނމަދަޢުވާަފިއވަނ  ގައި)ޅ( މަްއސަލަިއގައި ކަންހިނ

 ފޯުމގައި ލިޔަންވާެނއެވެ. ދަުޢވާފަރާތުން ބަޔާންުކާރގޮތް 
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ތުގެ ަޝރ ޢަެއްއގެ ަމއްޗަށް ާވޤިޢާތަކުގެ ތެރ ގައި ނުހިެމނ  ާވިޤޢާލިބ  ަފރާތުން ބަޔާންކުރި  ދަޢުވާސަލަިއގައި ކަްނހިނިގގޮތް ަކމަށް މައް  .5
 ތްކުރަން ވާެނއެވެ. ރިޢާޔަލިބ  ަފާރތުން ދަުޢވާތު ނުލިބި ހިނަގިއދާނެކަން ޞަަގއި ހެކި ހުށަހަޅަން ުފރުމަުރޙަލާ

 ހުށަހަަޅއިަފއި  ދިފާޢުގެ ދަޢުވާ ވ ނަަމވެްސ، ކަނަޑައެޅިަފިއވާ މުްއދަތުގެ ތެރ ަގއި  ހުށަހަޅައިފައިން އަްނގާ ލިޔުން ކޯޓަށް ޯފމާ ހަވާލުވިކަ ދަޢުވާ .6
 ކުެރވިދާެނެއވެ. ޙުުކމްގައި ާހޒިރު ިލބ  ފަރާުތގެ ޣައިރު ދަޢުވާ ،ނުވާަނމަ

ފޯުމ  ދަުޢވާއެަކަމށް  ރައްދު  ،ުޢާވއެއް ކުާރނަމަ، އެަފދަ ދަުޢވާެއއް ކުރާނ   ހުށަަހޅާިއރު، ަރްއދު ދަޢުާވއެއް ުނވަތަ ިއތުރު ދަދަޢުާވއަށް ދިފާޢު .7
     ދިފާޢު ޯފމާއެުކ  ،ންެނވެ.  ަރއްދު ދަޢުާވއެއް ނުވަތަ އިުތރު ދަުޢާވއެއް ުކރާނަމަ ( އ13ިފޯމު )ފޯމު  ދަުޢވާ( އިން އަދި އިުތރު 10)ފޯމު 

 އެ ފޯމު)ތައް( ހުށަަހޅަްނވާނެެއވެ. 
 ވިެގންަވނ  ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ.މި ފޯމު ފުރުން ެއދެ  .8
 ކަޅުކުލައިންެނވެ. ،ގައެވެ. ލިޔުންަތއް ހުންނަްނވާނ   12ަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް ޓުިދވެހިަބހުްނ، ފަރުމާ ފޮން ،މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނ   .9

 .ެނެއވެނުގަެނވ  ެއއްމި ފޯމު ބަލަ ،މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަްނޖެހ  މަޢުޫލާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ  .10
 ޤާނޫނ  ވަކ ލެވެ.  ،ފޯމުަގއި ޮސިއކުރާނ  ފައިާވނަމަ، މިނު ކޮށްނޫނ  ވަކ ލަކު އަްއޔަޤާ ،މި ފޯމު ފުރާިއރު .11
، ާޕސްޕޯޓުގެ ކޮޕ ( ،ަރއްޔިތެއް ނޫންަނމަ ގެ ކޮޕ  )ިދވެހިދިެވހި ަރއްޔިތެއްަކން އަްނަގއިދ  ކާޑުަފރާތުގެ  އެ ،ފޯމު ހުށަަހޅަނ  ަފރުދަކުަނމަ މި .12

 ނ  އެަކން އެނގ  ،ަފިއވާ ިއދާާރއެްއ ނަމަދައި ަޝޚްެޞއްނަަމ، ސެޓްިފކެޓް އޮފް ރެޖިސްްޓރ ޝަްނގެ ކޮޕ ، ޤާނޫނަކުން އުފައް އަދި ޤާނޫނ 
 .މި ފޯާމއެކު ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ ،ލިޔުމެްއގެ ކޮޕ 

ވާ ބޯޑު ރިޒޮލިއުަޝން ނުވަތަ ޤަރާރު ފަަދ ކޮށް، ފާސްކޮށްފައި އައްަޔނުފަރާެތއް  ތަްމސ ލުކުރުމަށް ކަނަޑއަޅާ އެ ފަރާތް، ޤާނޫނ  ޝަްޚޞެއްަނމަ .13
 ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނެއވެ.

 ކޮށްފަިއވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނ ގެ ޮކޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ.ައްއޔަނުފަރުދުން ަތމްސ ލުކުުރމަށް ވަކ ލަކު  .14
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

  ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބ 

 

 

 

  8ފޯމު 

ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު
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)މި ފޯމުގެ ފަހަުތަގއިވާ އިރުާޝދުތަުކގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަމަށް ދ  ޖަވާބު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން  ށް ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުގެ ދިފާޢަ 

 ސަމާލުކަން ދ ގެން މި ބައި ލިޔުމަށް( 

 

 

 

 ސުވާލުތައް   ފަރާތުން ދަޢުވާލިބ  ފަރާތަށް ސުވާލުކުރަން ހުރިނަމަ އެ ދަޢުވާކުރާ 

1. 

2. 

 

 އިޤުރާރު 
 

 ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.ޢު ލޫމާތަކ  ތެދު މަ ޢު ފޯމުގައި ދ ފައިވާ މަ  މި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 އިސިއްޔަތު:ހަނުވަތަ  މަޤާމު

_______________________________________________ 

 :ތާރ ޚު

_______________________________________________ 

 އިރުޝާދު 

ށް ދަުޢވާކުރާ ފަާރތުން ަޖވާުބ ޢަުދވަުހގެ ތެރ ގައި ދަޢުާވގެ ދިފާ)ސާދަ(  14ދަޢުވާުކރާ ފަރާތަށް ދަޢުާވގެ ދިފާޢުިލބ  ދުވަުހން ފެށިގެން  .1
 ދ ްނވާނެެއވެ.

އަކަށް ެއއްަބްސވާކަން ނުވަތަ އިންކާރުުކރާކަްނ ާވޤިޢާ ގެ ދިފާުޢގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކޮްނމެ ދަުޢވާ ދަުޢވާ ލިބ  ފަރާތުން  ،މި ފޯމު ފުިރހަމަކުަރންާވނ  .2
 ގެ ދިފާޢުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކޮންމެ ތުހުމަތަކަށް ދަޢުވާ ވާ ލިބ  ފަރާތުން ދަޢު ،ވަކިވަކިން ެއނގ ނެ ގޮތަކަެށވެ. މި ފޯމު ފުރިހަމަކުަރންވާނ  
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ކިާތބ  ހެއްކަށް ނުވަތަ ޝަަފހ   ،އެްއބަްސވާކަން ުނވަތަ އިންާކރުކުރާކަން ވަކިވަކިން އެނގ ނެ ގޮތަކަެށވެ. އިންާކުރކުރާނަަމ، އިންކާރުުކރާ ަސބަބު
 ހެއްކަށް ހަވާާލދ  ބަޔާންުކރަްނވާެނއެވެ.

 ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނ  ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. މި .3
 ކަޅުކުލައިންެނވެ. ،ގައެވެ. ލިޔުންަތއް ހުންނަްނވާނ   12ަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް ޓުދިެވހިބަުހްނ، ފަރުމާ ފޮން ،މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނ  .4
 .ނުގަެނވ ެނެއވެ ެއއްލަމި ޯފމު ބަ ،މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަްނޖެހ  މަޢުޫލާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ .5
ލިޔުމެއްގެ ބަެއއްެގ  ލިޔުމެއް ުނވަަތ އެ އެ ،ބަހަކުން އޮވެަފއިއްަނަމވެސް ިދވެިހބަސްޫންނ ފޯމާއެކު ހުށަަހޅާ ލިޔުމެއް ުނވަތަ ލިޔުމެްއގެ ަބއެ މި .6

 ތަރުަޖމާ ހުށަހެުޅމަށް ކޯޓުން އަްނގައިިފނަމަ، ތަުރޖަމާ ހުށަަހޅަްނވާެނެއވެ.
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބ 
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ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު
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 ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުގެ ދިފާޢަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ރައްދަށް، ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުންދ  ޖަވާބު 

 

 

 އެ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު  ،ސުވާލެއް ކޮށްފައިވާނަމަ ވާކުރާ ފަރާތުން ޢު ދަ 

 

 

 ބައި( )ފޯމުގެ ދެވަނަ

 އިޤްރާރު 

 

 ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.ޢު ލޫމާތަކ  ތެދު މަ ޢު ފޯމުގައި ދ ފައިވާ މަ  މި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 އިސިއްޔަތު:ނުވަތަ ހަ މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 :ތާރ ޚު

_______________________________________________ 

 އިރުޝާދު 

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނ  ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .1
 ކަޅުކުލައިންެނވެ. ،ގައެވެ. ލިޔުންަތއް ހުންނަްނވާނ   12ަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް ޓުންދިެވހިބަުހްނ، ފަރުމާ ފޮ ،މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނ  .2
 .ނުގަެނވ ެނެއވެ ެއއްމި ޯފމު ބަލަ ،މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަްނޖެހ  މަޢުޫލާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ .3
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ލިޔުމެްއގެ ަބެއއްެގ  ލިޔުމެއް ުނވަަތ އެ އެ ،ބަހަކުން ޮއވެފައި ްނ ފޯމާއެކު ހުަށހަޅާ ލިޔުެމއް ުނވަތަ ިލޔުމެްއގެ ަބއެްއނަަމވެސް ދިެވހިަބސްނޫ މި .4
 ތަރުަޖމާ ހުށަހެުޅމަށް ކޯޓުން އަްނގައިިފނަމަ، ތަުރޖަމާ ހުށަަހޅަްނވާެނެއވެ.



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި          R/2022-105 ގަވާއިދު ނަންަބރު:              147 އަދަދު:             51ވޮލިުއމް:  
 

35 
 

 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބ 

 

 

 

  10ފޯމު 

ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި          R/2022-105 ގަވާއިދު ނަންަބރު:              147 އަދަދު:             51ވޮލިުއމް:  
 

36 
 

 ރައްދު ދަޢުވާ 

 

 

 

 

 ގޮތް  ހިނގައިފައިވާ ކަން 

 

 

 

 ކުރާ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދ  ފަރުވާ ދަޢުވާ ރައްދު 

 ަފިއވާޅައިކަނޑައަ  ހަމައެަކނި ނ އ ގެ ސަަބބު ބަޔާންުކރަްނވާނެެއވެ. ދަުޢާވކުރަ ،ހޯަދން އެދ  ެގއްލުުމގެ ބަދަުލގެ ާބވަތާއި  ،)ގެއްލުުމގެ ަބދަލު ހޯދަން ެއދ ނަމަ 
ޤާޫނނު ނަންަބރު އިންޓްެރސްޓްގެ ަފއިސާ ަނަގިއދިނުމަށް އެދ ނަަމ،  ފައިވާރައި ވެފަިއ، އެ ފަިއާސއާ ުގޅިެގން އަ  ޯހދުމަށް ކަުމަގއި ދަެދއްއަ  ފައިާސގެ
މި ތަުނަގއި  އިންޓްެރްސޓްގެ ފައިާސގެ މިްނވަރު ން ކަނަޑއަޅާފަަދއި ބަޔާންކޮްށފައިވާމާއްާދގައި  ވަނަ 92 ގެ( ޤާޫނނު މަދަނ  އިޖުާރއަތުގެ) 2021/32

 ބަޔާންކުަރންވާެނެއވެ.(
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 ބައި( )ފޯމުގެ ދެވަނަ

 ރައްދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާއި ރައްދު ދަޢުވާލިބ  ފަރާތް 

 ދަޢުވާލިބ  ފަރާތް ރައްދު  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ރައްދު 

 ނަން:

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 ރ  އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމ 

 ގ ގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅ  މިހާރު

 ގ ގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނު

   :އެޑްރެސް އ މެއިލް

 ލިޔުންތައް ރައްދުކުރާނ  

 ލަށް ވަކ  ޤާނޫނ   ☐

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް  ☐

 ނަން:

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 ރ  އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމ 

 ގ ގެ ނަން:   

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅ  މިހާރު

 ގ ގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 ޅު: ރަށާއި އަތޮ

 : ނަންބަރުފޯނު

  :އެޑްރެސް އ މެއިލް
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 ބައި( )ފޯމުގެ ތިންވަނަ

 އިޤްރާރު 

 ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.ޢު ލޫމާތަކ  ތެދު މަ ޢު ފޯމުގައި ދ ފައިވާ މަ  މި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 އިސިއްޔަތު:ނުވަތަ ހަ މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 :ތާރ ޚު

_______________________________________________ 

 އިރުޝާދު 

 ކުރާ މަްއސަލަތަކުަގއެވެ. އި މުޅި ދަޢުާވއަށް ިއންކާރުްއޔާ އިންކާރުުކރާ ަމއްސަލަތަުކގަހަަމއެކަނި ދަުޢާވެގ ބަޔަކަށް ،މި ފޯމު ހުށަހެޅ ނ  .1
 ފޯމުަގއި ޮސިއކުރާނ  ޤާޫނނ  ވަކ ލެވެ.  ފައިާވނަމަ، މިނު ކޮށްނޫނ  ވަކ ލަކު އަްއޔަޤާ ،މި ފޯމު ފުރާިއރު .2
ތުެގ ރ ޢަ ޝަެއްއގެ މައްޗަށް ާވޤިޢާތަކުގެ ތެރ ަގއި ނުހިމެނ  ާވޤިޢާކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންުކރި ދަުޢވާމަްއސަލަިއގައި ކަންހިނިގގޮތް ކަމަށް ރައްދު  .3

 ތްުކރަން ާވނެެއވެ. ރިޢާޔަުކރާ ފަރާތުން ދަޢުވާނުލިބި ހިނަގިއދާނެކަން ަރއްދު  ުފރުޞަތުަގއި ހެކި ހުށަހަޅަން މަުރޙަލާ
 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނ  ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .4
 ކަޅުކުލައިންެނވެ. ،. ލިޔުންަތއް ހުންނަްނވާނ  ގައެވެ 12ަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް ޓުދިެވހިބަުހްނ، ފަރުމާ ފޮން ،މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނ  .5
 .ނުގަެނވ ެނެއވެ ެއއްމި ޯފމު ބަލަ ،ާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަމި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަްނޖެހ  މަޢުލޫ  .6
، ާޕސްޕޯޓުގެ ކޮޕ ( ،ނޫންަނމަ ަރއްޔިތެއް  )ދިވެހި  ގެ ކޮޕ ިދވެހި ރައްޔިެތއްކަން އަްނގަިއދ  ކާޑުަފރާތުގެ  އެ ،ުހށަހަަޅނ  ފަުރދަކުަނމަ ފޯމު މި .7

އެކަން އެނގ ނެ  ،ަފއިވާ ިއާދރާެއްއ ނަމަދައިއަދި ާޤނޫނ  ޝަްޚޞެއްަނމަ، ސެޓްިފކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓްރ ަޝންގެ ކޮޕ ، ޤާނޫނަކުން އުަފއް 
 .މި ފޯާމއެކު ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ ،ލިޔުމެްއގެ ކޮޕ 

 ފަދަ  ޤަރާރު ނުވަތަ ރިޒޮލިއުަޝން ބޯޑު ފާސްކޮށްފަިއވާ ،ކޮށްއައްަޔނު އްފަރާތެ  ކަނަޑއަޅާ ތަްމސ ލުކުރުމަށްތް އެ ފަރާ ،ޝަްޚޞެއްަނމަ ޤާނޫނ  .8
 ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނެއވެ.

 ކޮށްފަިއވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނ ގެ ޮކޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ.ައްއޔަނުފަރުދުން ަތމްސ ލުކުުރމަށް ވަކ ލަކު  .9
ލިޔުެމްއގެ  ލިުޔމެްއ ނުވަތަ އެ އެ ،ބަހަކުން ޮއވެފައި ެއއްނަަމެވސް ިދވެިހބަސްޫންނ އެހެންފޯާމއެކު ހުށަަހޅާ ލިޔުެމއް ުނވަތަ ިލޔުމެްއގެ ބަ  މި .10

 ބަެއއްގެ ަތރުަޖމާ ހުށަހެުޅމަށް ކޯޓުން ައންަގއިފިނަަމ، ތަރުަޖމާ ހުށަަހޅަްނވާނެެއވެ.
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބ 

 

 

 

 11ފޯމު 

ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު
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 :ތަފުސ ލު އެދ  ކަމުގެ  ހުއްދައަށް 

 

 

 ހުއްދައަށް އެދ  ސަބަބު:

 

 އިޤްރާރު 

 ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.ޢު ތެދު މަ  ،ލޫމާތަކ  ޢު ފޯމުގައި ދ ފައިވާ މަ  މި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 އިސިއްޔަތު:ނުވަތަ ހަ މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 :ތާރ ޚު

_______________________________________________ 

 އިރުޝާދު 

ކަަމކަށް ކޯޓުގެ ހުއްދަ އެެދންޖެހ ަކމަށް ބަާޔންކޮށްފަިއވާ ހާލަތުގަިއ،  ގެ ދަށުން އެ( ޫނނުޤާ މަދަނ  އިުޖރާއަުތގެ) 2021/32ޤާނޫނު ނަްނބަރު  .1
 ުނވާަނމަ، އެަފދަ ކޮންމެ ުހއްަދެއއް ހޯދަން އެދ ނ  މި ފޯމުންެނވެ. އެހެން ފޯެމއް ކަނަޑެއޅިފައި ާޚއްޞައެކަމަށް 

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނ  ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .2
 ކަޅުކުލައިންެނވެ. ،ގައެވެ. ލިޔުންަތއް ހުންނަްނވާނ   12ަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް ޓުދިެވހިބަުހްނ، ފަރުމާ ފޮން ،ފުރިަހމަކުރާްނވާނ  މި ފޯމު .3
 .ނުގަެނވ ެނެއވެ ެއއްމި ޯފމު ބަލަ ،މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަްނޖެހ  މަޢުޫލާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ .4
 ާޤނޫނ  ވަކ ެލވެ.  ،ޯފމުަގއި ޮސއިުކރާނ  ފައިވާަނމަ، މިނު ކޮށްައއްޔަ  ނޫނ  ވަކ ލަކުޤާ މި ފޯމު ފުރާިއރު  .5
 ފަދަ  ޤަރާރު ނުވަތަ ރިޒޮލިއުަޝން ބޯޑު ފާސްކޮށްފަިއވާ ،ކޮށްއައްަޔނު ފަރާެތއް ކަނަޑއަޅާ ތަްމސ ލުކުރުމަށްއެ ފަރާތް  ،ޝަްޚޞެއްަނމަ ޤާނޫނ  .6

 ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނެއވެ.
 ކޮށްފަިއވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނ ގެ ޮކޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ.ައްއޔަނުކުުރމަށް ވަކ ލަކު ފަރުދުން ަތމްސ ލު .7
ލިޔުެމއްގެ ބަެއްއެގ  ލިޔުެމއް ުނަވތަ އެ އެ ،ބަހަކުން އޮވެަފއިޫނން  ފޯާމއެކު ހުށަަހޅާ ލިޔުމެއް ނުަވތަ ލިޔުމެްއގެ ަބެއއްނަަމވެސް ިދވެހިަބސް މި .8

 ން އަްނގައިިފނަމަ، ތަުރޖަމާ ހުށަަހޅަްނވާެނެއވެ.ތަރުަޖމާ ހުށަހެުޅމަށް ކޯޓު
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބ 
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ޟިއްޔާ ޤަ 
 ބަރުނަން
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 ގެ މަޢުލޫމާތުޚަޞްމުއުނިކުރަން ނުވަތަ އިތުުރކުރަްނ އެދ  

 ން:ނަ

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 އެޑްރެސް:

 

 ސަބަބު އުނިކުރަން ނުވަތަ ިއތުރުކުރަން އެދ  ޚަސްމަކު 

 

 

 މާ މައްސަލައާ ޮއތް ގުޅުން ނުވަތަ ހައިިސއްޔަތު ޞްނުވަތަ އިތުުރކުރަްނ އެދ  ޚަ އުނިކުރަން

 

 

 ގޮުތގަިއތޯ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބ  ފަރާތެއްެގ ގޮތުަގއިތޯ  މަކު އިތުރުކުރަން އެދެނ  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއްގެޞްޚަ

 

 

 މަށް ޯކޓު އަމުރު ފޮނުވަންވ  ތަން:ޞްއިތުރުކުރަން އެދ  ޚަ

 

 މާ ުގޅ ނެޞްއެދ  ޚަ އިތުރު ކުރަން

 ފޯނު ނަންބަރު:

 :އެޑްރެސް އ މެއިލް
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 ރާރު އިޤް 

 

 އިޤުރާރުވަމެވެ. ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން ޢު ލޫމާތަކ  ތެދު މަ ޢު ފޯމުގައި ދ ފައިވާ މަ  މި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 އިސިއްޔަތު:ހަނުވަތަ  މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 :ތާރ ޚު

_______________________________________________ 
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 ސިވިލް ކޯޓު 
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 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 
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 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބ 
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ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު
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  ދަޢުވާ އިތުރު 

 

 

 

 ގޮތް  ހިނގައިފައިވާ މައްސަލައިގެ ކަން 

1.  
2.  
3.  
 

 ރުވާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދ  ފަ  

 ަފއިވާ ޅައިކަނޑައަ  ހަމައެަކނި ހޯަދން އެދ  ގެއްުލމުގެ ަބދަުލގެ ބާވަާތއި އ ގެ ސަަބބު ބަޔާންކުަރންާވނެެއވެ. ދަޢުާވކުރަނ  ،)ގެއްލުުމގެ ަބދަލު ހޯދަން އެދ ނަމަ 
ޤާނޫނު ނަންަބުރ  ސާ ނަގަިއދިުނމަށް އެދ ަނމަ، އިންޓްެރސްޓްގެ ފައި  ަފިއވާރައިެވފައި، އެ ފައިާސއާ ގުިޅގެން އަ  ޯހދުމަށް ކަުމގައި ަދދެއްއަ ފައިާސގެ

މި ތަނުަގިއ  އިންޓްެރްސޓްގެ ފައިާސގެ މިްނވަރު ފަަދއިން ކަނަޑައޅާ ބަޔާންކޮްށފައިވާމާއްާދަގއި  ވަނަ  92ގެ( ޤާޫނނު މަދަނ  އިޖުާރއަުތގެ) 2021/32

 ބަޔާންކުަރންވާެނެއވެ.(

 

 

 ގުޅުން  ދަޢުވާއާ ހުރި  ހުށަހެޅިފައި އޮތް ދަޢުވާއާއި މި 

 

 

 

 ނެތްނަމަ އ ގެ ސަބަބު  ހުށަހަޅައިފައި ގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅިއިރު އިތުރު ދަޢުވާ ދަޢުވާ 
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 ރާރު އިޤް 

 ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤްރާރުވަމެވެ.ޢު ލޫމާތަކ  ތެދު މަ ޢު ފޯމުގައި ދ ފައިވާ މަ  މި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 އިސިއްޔަތު:ނުވަތަ ހަ މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 :ތާރ ޚު

_______________________________________________ 

 

 އިރުޝާދު 

ތުެގ ަޝރ ޢައެްއގެ މައްޗަށް ާވޤިޢާ ތަކުގެ ތެރ ަގއި ނުހިމެނ  ޢާާވޤިމަްއސަލަިއގައި ކަންހިނިގގޮތް ކަމަށް ިއތުރު ދަޢުވާުކރާ ފަރާތުން ބަޔާންުކރި  .1
 ތްުކރަން ާވނެެއވެ.  ރިޢާޔަކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާ އިތުރު  ،ނުލިބި ހިނަގިއދާނެކަން ުފރުޞަތުަގއި ހެކި ހުށަހަޅަން މަުރޙަލާ

 ކޮމްިޕުއޓަރުންނެވެ. ،މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނ  .2
 ކަޅުކުލައިންެނވެ. ،ގައެވެ. ލިޔުންަތއް ހުންނަްނވާނ   12ަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް ޓުދިެވހިބަުހްނ، ފަރުމާ ފޮން ،މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނ  .3
 .ނުގަެނވ ެނެއވެ ެއއްމި ޯފމު ބަލަ ،މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަްނޖެހ  މަޢުޫލާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ .4
، ާޕސްޕޯޓުގެ ކޮޕ ( ،ަރއްޔިތެްއ ނޫންަނމަ ގެ ކޮޕ  )ދިވެހި އްޔިެތއްކަން އަްނގަިއދ  ކާޑުިދވެހި ރަަފރާތުގެ  އެ ،ފޯމު ުހށަހަަޅނ  ފަުރދަކުަނމަ މި .5

އެކަން އެނގ ނެ  ،ަފއިވާ ިއާދރާެއްއ ނަމަދައިއަދި ާޤނޫނ  ޝަްޚޞެއްަނމަ، ސެޓްިފކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓްރ ަޝންގެ ކޮޕ ، ޤާނޫނަކުން އުަފއް 
 .ލިޔުމެްއގެ ކޮޕ  މި ފޯމާއެކު ހުށަަހޅަްނާވނެެއވެ

ކޮށް، ފާސްކޮށްފަިއވާ ބޯޑު ރިޒޮލިއުަޝން ނުވަތަ ޤަރާރު ފަަދ އައްަޔނުފަރާެތއް  ތަްމސ ލުކުރުމަށް ކަނަޑއަޅާއެ ފަރާތް  ،ޤާނޫނ  ޝަްޚޞެއްަނމަ .6
 ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނެއވެ.

 ހަޅަްނވާެނއެވެ.ކޮށްފަިއވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނ ގެ ޮކޕ  ހުށަައްއޔަނުފަރުދުން ަތމްސ ލުކުުރމަށް ވަކ ލަކު  .7
ލިުޔމެްއގެ  ލިުޔެމއް ުނވަތަ އެ އެ ،ބަހަކުން ޮއވެފައި  ދިވެިހބަްސޫނން އެހެން ،ފޯާމއެކު ހުށަަހޅާ ލިޔުެމއް ުނވަތަ ިލޔުމެްއގެ ަބެއއްނަަމެވސް މި .8

 ބަެއއްގެ ަތރުަޖމާ ހުށަހެުޅމަށް ކޯޓުން ައންަގއިފިނަަމ، ތަރުަޖމާ ހުށަަހޅަްނވާނެެއވެ.
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބ 

 

 

 

 14ފޯމު 

ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު
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 ބައި( )ފޯމުގެ ފުރަތަމަ

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާއި ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 

 ދަޢުވާލިބ  ފަރާތް  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 ނަން:

 ނަންބަރު: ހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑުދިވެ 

 

 ރ  އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމ 

 ގ ގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅ  މިހާރު

 ގ ގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނު

    :އެޑްރެސް އ މެއިލް

 ޔުންތައް ރައްދުކުރާނ  ލި

 ލަށް ވަކ  ޤާނޫނ   ☐

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް  ☐

 ނަން:

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 

 ރ  އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމ 

 ގ ގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅ  މިހާރު

 ލާ:   ގ ގެ ނަމާއި ފަންގިފި 

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 : ނަންބަރުފޯނު

     :އެޑްރެސް އ މެއިލް
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 ބައި()ފޯމުގެ ދެވަނަ 

 ތަފުސ ލު ދަޢުވާގެ 

 

  ދަޢުވާ 

 

 

 

  ގޮތް  ހިނގައިފައިވާމައްސަލައިގެ ކަން 

  ،ުމސްަތޤުބަުލގައި ކުަރންޖެިހދާނެ ަޚރަާދއި ަޚރަާދއި،ްނޖެހުނު ލާއި ދަޢުވާުކރާ ފަރާތުން ކުރަފުސ މި ތަނުަގއި ދަުޢވާކުރާ ފަރާތަށް ލިބިަފިއވާ އަނިޔާތަުކގެ ތަ
ހަށިގަނޑަށް ލިބިަފިއވާ އަނިާޔގެ ސަަބބުން ުމސްަތޤުބަުލގައި ބޮޑުަބއްެޔްއ އަދި  ިހމަނަްނވާެނއެވެ. ތަފުސ ލުދަޢުވާުކރާ ފަރާތަށް ިލބިފަިއވާ ެގއްލުްނތަކުގެ 

 ގުިޅގެން  އަނިާޔއާ މި މާއި،ތެއް އޮތްކަން ުނަވތަ ނޫންކަޞަނަފްސާނ ގޮުތން އުނިކަެމއް މެދުެވރިުވުމގެ ފުރުނުވަތަ ިޖސްމާނ ގޮތުްނ ނުވަތަ ވުުމގެ ފުރުޞަތު 
 :ތަުފސ ލުފަހުގެ ތާރ ޚެްއަގއި ދަުޢވާެއއް ހުށަހެިޅާދނެ ބަލ ގެ ުނވަތަ ޖިްސމާނ  ުނވަތަ ނަްފސާނ  އުނިަކމުގެ 

1.  
2.  

 ފަރާތުން  ވ   އެކްސިޑެންޓް  ،އެދ ނަމަ  ނަގައިދިނުން  ން ބަދަލު އެކްސިޑެންޓަކާ ގުޅިގެ  ފަދަ  ވާ ރައްކައުނު  ފުރާނައަށް 

 ސިއްޔަތު ހައި  ބަލަހައްޓާ  ފަރާތްތައް  އެ ފަރާތްތަކާއި  ބަލަހައްޓަންޖެހ  

1.   
2.  

 ކުރާ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދ  ފަރުވާ ދަޢުވާ

ދަުޢާވާއ  އަދި މި ުލގެ ާބވަާތއި އ ގެ ަސަބބު ަބޔާންކުރަްނވާެނއެވެ.ޯހދަން އެދ  ެގއްލުމުގެ ބަދަ ،ގެއްުލމުގެ ަބދަލު ހޯދަން އެދ ަނމަމި ދަޢުާވއާ ގުިޅގެން )

   ގުިޅގެން ވަގުތ  ބަދަެލއް ނަަގއިިދނުން އެދ ަނމަ އެކަްނ، ސަަބާބއެކު ބަޔާންުކަރން ވާނެެއވެ.(
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 ވަނަ ބައި(ތިން )ފޯމުގެ 

 ގެންދަން އެދ ގޮތް  ކުރިޔަށް މައްސަލަ 

 ގެންދަން އެދެނ   ކުރިޔަށް މައްސަލަ  .8

 ދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ކު  ☐

 އަވަސް ނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން  ☐

    ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ☐

     ޝަރ ޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގަން އެދެނ   .9

 ރަދު ޚަކޯޓުން ވަޒަންކުރާ ބާވަތުގެ  ☐   ރަދު ޚަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ  ☐

 ،ވެއްޖެނަމަލިބ  ފަރާތުން އެއްބަސް ދަޢުވާ ށް އަ ދަޢުވާ  އެ  ،ވެފައި އިސާގެ އަދަދެއް ހޯދަން ކަމަށް ކުރަނ  ފަ ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާ  .10

 ގައި ނިންމައިދިނުމަށް މައްސަލަ ޝަރ ޢަތް ނުހިން 

 ނ ދެން  ☐      އެދެން  ☐

 ބައި( )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ 

 ތަމްސ ލުކުރުން 

        ރުދުންާނއި ޤާޫނނ  ޝަޚްޞު()ފައަމިއްލައަށް  ☐   މެދުވެރިކޮށް ވަކ ލުޤާނޫނ   ☐

 ޤާނޫނ  ވަކ ލެއް ނަމަ 

   ނަންބަރު:   ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު  ،ނަމާއި

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:

 ނުވަތަ ލ ގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން: ،ލޯ ފަރމްނުވަތަ ތަމްސ ލުކުރާ އޮފ ސް، 

 :މަޤާމުއޮފ ހުގައި ތަމްސ ލުކުރާ 

 ނު ނަންބަރު:ފޯ

  :އެޑްރެސް އ މެއިލް
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 ތަމްސ ލުކުރާ ފަރާތެއް ނަމަ 

   ނަންބަރު:   ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު މާއި،މަޤާ ،ނަމާއި

 ގ ގެ/އޮފ ހުގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ:     

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ފޯނު ނަންބަރު:

  :އެޑްރެސް އ މެއިލް

 ބައި( )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ

 އިޤުރާރު 

 

 ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.ޢު ލޫމާތަކ  ތެދު މަ ޢު ފޯމުގައި ދ ފައިވާ މަ  މި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 އިސިއްޔަތު:ނުވަތަ ހަ މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 :ތާރ ޚު

_______________________________________________ 

 އިރުޝާދު 

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނ  ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .1

 ކަޅުކުލައިންެނވެ. ،ގައެވެ. ލިޔުންަތއް ހުންނަްނވާނ   12ަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް ޓުދިެވހިބަުހްނ، ފަރުމާ ފޮން ،މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނ  .2
 .ނުގަެނވ ެނެއވެ ެއއްމި ޯފމު ބަލަ ،މުަގއި ފުރިަހމަ ކުރަްނޖެހ  މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަމި ފޯ .3
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ގައި މަުރޙަލާ ުތގެ ޝަރ ޢަެއްއގެ ަމއްޗަށް ާވޤިޢާތަުކގެ ތެރ ަގއި ނުހިެމނ  ާވޤިޢާވާކުރާ ފަާރތުން ބަޔާންުކރި ޢުމަްއސަލަިއގައި ކަންިހނިގގޮތް ކަަމށް ދަ  .4

 ްތކުރަން ވާެނެއވެ. ރިޢާޔަވާކުރާ ފަރާުތން ޢު ނުލިބި ހިނަގއިދާނެަކން ދަ ފުުރޞަތު ހެކި ހުށަހަޅަން
 ފަްނނ   ުދމަތުގެޚި ޙ އް ޞި ަގބޫލުކުރާ ިއދާާރއިން ަދއުލަތުގެ ކަމާބެހ  ދަޢުާވއެްއަގއި ގުޅ  އަނިޔާައކާ ޖިސްާމނ  ލިބ  ހަށިގަނަޑށް .5

 އަނިޔާއާ  ބަޔާންުކރާ ދަޢުާވގައި އަނިޔާކަމަށް ލިބުނު ހަށިގަނަޑށް އ ާނގެ ،ރިޢާޔަތްކުރާަނމަ ފަރާތުން ދަުޢވާުކރާ ހެކިބަހަށް މަަސއްކަތްތެިރއެްއގެ

 .ހުށަަހޅަްނވާނެެއވެ ފޯާމއެކު މި ،ރިޕޯޓު ަތއްޔާރުކޮށްަފިއވާ ފަރާތުން އެ ގުޅ ގޮތުން
 ަފރާތްތަުކގެ  ބަލަަހއްޓަންޖެހ  ފަރާުތން ސިޑެންްޓވ އެކް  ،ެއދ ނަމަ  ަނަގއިިދނުން އެްކސިެޑންޓަކާ ގުިޅގެން ބަދަލު ަފދަ ވާަރއްކައު ނު ފުރާނައަށް .6

 ފޮުނވަްނވާެނއެވެ. ފޯމާއެކު މި ،ގެ ކޮޕ އެއްދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދ  ކާޑު
ރައްުދވާަނމަ،  އެއްަފރާތަްށވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ަމއްސަަލ ހުށަހެޅުމަށް އެދ ނަމަ، ުނވަތަ އެއް ފަރާތްތަްށވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަުކގެ މައްޗަށް މަްއސަލަ .7

 އެއިން ކޮްނމެ ފަރާެތއްގެ މަޢުލޫމާތު ވަިކވަކިން ހިމަަނންާވނެެއވެ.
، ަރއްޔިެތއް ނޫްނނަމަ ޕާސްޕޯުޓގެ ކޮޕ ( )ިދވެހި ގެ ކޮޕ ިދވެހި ަރއްޔިެތއްކަން އަްނގަިއދ  ކާޑު ފަރާތުގެ  އެ ،މަްއސަލަ ހުށަަހޅަނ  ފަުރދަކުަނމަ .8

 ނ އެކަން އެނގ  ،ަފއިވާ ިއާދރާެއްއ ނަމަދައި ރެޖިސްޓްރ ަޝންގެ ކޮޕ ، ޤާނޫނަކުން އުަފއް އަދި ާޤނޫނ  ޝަްޚޞެއްަނމަ، ސެޓްިފކެޓް އޮފް

 .މި ފޯާމއެކު ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ ،ލިޔުމެްއގެ ކޮޕ 
ން ުނަވަތ ަފއިވާ އިާދރާއަުކންނަަމ، މި ފޯާމއެކު ޤާޫނނ  ޝަޚްޞަކުދައިމަްއސަލަ ހުށަހަަޅނ  ޤާނޫނ  ޝަޚްޞަުކންނަމަ، ުނވަތަ ޤާނޫނަކުން އުފައް  .9

 ޅަން ނިްނމިކަުމގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ.ހަ ަފިއވާ ިއދާާރއަކުްނ މައްސަލަ ހުށަދައިޤާނޫނަކުން އުފައް 
ލިޔުންތަކުެގ  ަފދަ ަޤރާރު ުނވަތަ ިރޒޮލިުއޝަން ބޯޑު ާފްސކޮށްފައިވާ ،ކޮށްައއްޔަނު ފަރާެތއް ކަނޑަައޅާ ތަްމސ ލުކުުރމަށް  ަޝޚްެޞއްަނމަ ޤާނޫނ  .10

 ޅަްނވާނެެއވެ.ކޮޕ  ހުށަހަ
 ކޮށްފަިއވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނ ގެ ޮކޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ.ައްއޔަނުފަރުދުން ަތމްސ ލުކުުރމަށް ވަކ ލަކު  .11

ްއެގ ލިޔުެމއްގެ ބައެ  ލިޔުެމއް ުނަވތަ އެ އެ ،ބަހަކުން އޮވެަފއި ޫނން ފޯާމއެކު ހުށަަހޅާ ލިޔުމެއް ނުަވތަ ލިޔުމެްއގެ ަބެއއްނަަމވެސް ިދވެހިަބސް މި .12
 ތަރުަޖމާ ހުށަހެުޅމަށް ކޯޓުން އަްނގައިިފނަމަ، ތަުރޖަމާ ހުށަަހޅަްނވާެނެއވެ.

 ފޯާމއެކު ހުށަަހޅަްނވާނެެއވެ. މި، ވަގުތ  އަުމރަކަްށ އެދި ހުށަަހޅާ ފޯމު އެ، ފޯމުަގިއވާ ދަުޢވާާއއެކުަގއި ަވގުތ  ައމުރަކަށް ެއދ ަނމަ މި .13
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ދަޢުވާލިބ  ފަރާތް 

 

 

  

 15ފޯމު 

ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު
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 ބައި( )ފޯމުގެ ފުރަތަމަ

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާއި ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 

 ދައުލަތުގެ އިދާރާ ނުވަތަ އިދާރާތައް ދަޢުވާލިބ   ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 ނަން:

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 

 ރ  އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމ 

 ގ ގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅ  މިހާރު

 ގ ގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނު

    :އެޑްރެސް އ މެއިލް

 ލިޔުންތައް ރައްދުކުރާނ  

 ލަށް ވަކ  ޤާނޫނ   ☐

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް  ☐

 ނަން:

 ރަޖިސްޓްރ ޝަން ނަންބަރު:

 

 އެޑްރެސް

 އިދާރާ ހުރި ތަނުގެ ނަން:    

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 : ނަންބަރުފޯނު

  :އެޑްރެސް އ މެއިލް
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 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި( 

 ތަފުސ ލު ދަޢުވާގެ 

 

 ދަޢުވާ 

 

 

 

 

 ގޮތް  ހިނގައިފައިވާމައްސަލައިގެ ކަން 

1.  
2.  
3.  

 ތަފުސ ލު ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން ޙައްޤަކަށް އުނިކަން ލިބުނު އިދާރ  ފިޔަވަޅުގެ 

 

 ފައިވަނ  ޤާނޫނ  އިމުގެ ތެރެއިން ކަމުގައި ނުދެކ  ސަބަބުތައް ޅައި މަތ ގައިވާ ފިޔަވަޅު ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން އަ 

1.  
2.  

 ޖުޑ ޝަލް ރިވިއުގެ ދަޢުވާ ކޯޓުގައި އުފުލައިގެން މެނުވ  މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދެން ނެތްކަމުގައި ދެކ  ސަބަބު 

 

 ޝަރ ޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެދ  ފަރުވާ ނުވަތަ ފަރުވާތައް 

1.  
2.  
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 ފަރުވާތައް ހޯދައިދ ންޖެހ  ޤާނޫނ  ސަބަބުތައް 

1.  
2.  

 ވަނަ ބައި(ތިން )ފޯމުގެ 

 ގެންދަން އެދ ގޮތް  ޔަށް ކުރި މައްސަލަ 

 

 ގެންދަން އެދެނ   ކުރިޔަށް މައްސަލަ 

 ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން  ☐

 އަވަސް ނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން  ☐

    ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ☐

 

 ބައި( )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ 

 ތަމްސ ލުކުރުން 

 

        )ފަރުދުންާނއި ޤާޫނނ  ޝަޚްޞު(ލައަށް އަމިއް ☐   މެދުވެރިކޮށް ވަކ ލުޤާނޫނ   ☐
 

 ޤާނޫނ  ވަކ ލެއް ނަމަ 

   ނަންބަރު:   ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު  ،ނަމާއި

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:

 ނުވަތަ ލ ގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން: ،ލޯ ފަރމްނުވަތަ ތަމްސ ލުކުރާ އޮފ ސް، 

 :މަޤާމުއޮފ ހުގައި ތަމްސ ލުކުރާ 

 ފޯނު ނަންބަރު:
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  :އެޑްރެސް އ މެއިލް

 ތަމްސ ލުކުރާ ފަރާތެއް ނަމަ 

   ނަންބަރު:   ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު މާއި،މަޤާ ،ނަމާއި

 ގ ގެ/އޮފ ހުގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ:     

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ފޯނު ނަންބަރު:

  :އެޑްރެސް އ މެއިލް

 ބައި( )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ

 ރު އިޤުރާ 

 

 ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.ޢު ލޫމާތަކ  ތެދު މަ ޢު ފޯމުގައި ދ ފައިވާ މަ  މި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 އިސިއްޔަތު:ނުވަތަ ހަ މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 :ތާރ ޚު

_______________________________________________ 

 އިރުޝާދު 

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނ  ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .1
 .ކަޅުކުލައިންެނވެ ،ގައެވެ. ލިޔުންަތއް ހުންނަްނވާނ   12ަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް ޓުދިެވހިބަުހްނ، ފަރުމާ ފޮން ،މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނ  .2
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 .ނުގަެނވ ެނެއވެ ެއއްމި ޯފމު ބަލަ ،މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަްނޖެހ  މަޢުޫލާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ .3

ރައްުދވާަނމަ،  އެއްަފރާތަްށވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ަމއްސަަލ ހުށަހެޅުމަށް އެދ ނަމަ، ުނވަތަ އެއް ފަރާތްތަްށވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަުކގެ މައްޗަށް މަްއސަލަ .4
  ފަރާެތއްގެ މަޢުލޫމާތު ވަިކވަކިން ހިމަަނންާވނެެއވެ.އެއިން ކޮްނމެ

، ާޕސްޕޯޓުގެ ކޮޕ ( ،ަރއްޔިތެްއ ނޫްނނަމަ )ދިވެހި  ގެ ކޮޕ ިދވެހި ރައްޔިެތއްކަން އަްނގަިއދ  ކާޑުއެަފރާތުގެ  ،މަްއސަލަ ހުށަަހޅަނ  ަފރުދަކުަނމަ .5

 ނ އެކަން އެނގ  ،ަފއިވާ ިއާދރާެއްއ ނަމަދައިނޫނަކުން އުަފއް އަދި ާޤނޫނ  ޝަްޚޞެއްަނމަ، ސެޓްިފކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓްރ ަޝންގެ ކޮޕ ، ޤާ
 .ލިޔުމެްއގެ ކޮޕ  މި ފޯމާއެކު ހުށަަހޅަްނާވނެެއވެ

ަފއިވާ އިާދރާއަުކންނަަމ، މި ފޯާމއެކު ޤާޫނނ  ޝަޚްޞަކުން ުނަވަތ ދައިމަްއސަލަ ހުށަހަަޅނ  ޤާނޫނ  ޝަޚްޞަުކންނަމަ، ުނވަތަ ޤާނޫނަކުން އުފައް  .6
 ޅަން ނިްނމިކަުމގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ.ހަ ަފިއވާ ިއދާާރއަކުްނ މައްސަލަ ހުށަދައިޤާނޫނަކުން އުފައް 

 ފަދަ  ޤަރާރު ނުވަތަ ރިޒޮލިއުަޝން ބޯޑު ފާސްކޮށްފަިއވާ ،ކޮށްއައްަޔނު ފަރާެތއް ކަނަޑއަޅާ ތަްމސ ލުކުރުމަށްއެ ފަރާތް  ،ޝަްޚޞެއްަނމަ ޤާނޫނ  .7
 ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނެއވެ.

 ކޮށްފަިއވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނ ގެ ޮކޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ.ައްއޔަނުރުދުން ަތމްސ ލުކުުރމަށް ވަކ ލަކު ފަ .8

ލިޔުެމއްގެ ބަެއްއެގ  ލިޔުެމއް ުނަވތަ އެ އެ ،ބަހަކުން އޮވެަފއިޫނން  ފޯާމއެކު ހުށަަހޅާ ލިޔުމެއް ނުަވތަ ލިޔުމެްއގެ ަބެއއްނަަމވެސް ިދވެހިަބސް މި .9
 ށަހެުޅމަށް ކޯޓުން އަްނގައިިފނަމަ، ތަުރޖަމާ ހުށަަހޅަްނވާެނެއވެ.ތަރުަޖމާ ހު

 ފޯާމއެކު ހުށަަހޅަްނވާނެެއވެ. ވަގުތ  އަުމރަކަްށ އެދި ހުށަަހޅާ ފޯމު، މި ، އެުކަގއި ަވގުތ  އަުމރަކަށް އެދ ނަމަ  ފޯމުަގިއވާ ދަުޢވާއާ މި .10
ގައި މަުރޙަލާ ުތގެ ޝަރ ޢަެއްއގެ ަމއްޗަށް ާވޤިޢާތަުކގެ ތެރ ަގއި ނުހިެމނ  ާވޤިޢާުކރި ވާކުރާ ފަާރތުން ބަޔާންޢުމަްއސަލަިއގައި ކަންިހނިގގޮތް ކަަމށް ދަ  .11

 ްތކުރަން ވާެނެއވެ. ރިޢާޔަވާކުރާ ފަރާުތން ޢު ނުލިބި ހިނަގއިދާނެަކން ދަ ފުުރޞަތުހެކި ހުށަހަޅަން 
 އެ ަފރާތްތަުކގެ މަޢުޫލާމތު ބަޔާންކުަރންާވނެެއވެ. ،ތްތަކެއް ާވނަމަ ލުުކރެވ  އެހެން ަފރާ ގަބޫދަޢުާވގެ ަމޞްލަޙަެތއް އޮތްކަުމގައި ދަުޢވާކުރާ ަފރާތަށް  .12

        ަމއްޗަށް ބިާނވެފަިއވާ ިއދާރ  ފިަޔަވޅު ެއޅި ތާރ ުޚން ފެށިގެން ގިަނވެެގން ިރިވއުގެ ދަޢުާވއެއް ުހށަހެޅ ނ ، ހުށަހަޅާ ދަުޢވާ އެ ޖުޑ ޝަލް .13
 މަސްުދވަުހގެ ތެރ ގަެއވެ. )ތިނެއް(  3

ިރވިުއގެ ަމއްސަލަަތއް ކޯޓަށް ބަލަިއގަެނވ ނ   ުޖޑ ޝަލްފާިއތުވެފަިއވާ  ދުަވސްމަސް )ތިނެއް(  3ތާރ ޚުން ފެިށގެން ގިަނވެެގން އިާދރ  ފިޔަަވޅު ެއޅި  .14

 ތްތަުކގަެއވެ.ހާލައަންނަިނވި 
 )ހ( ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ދަޢުވާ ހުަށނ ުޅނު އެކަށ ެގންވާ ަސަބބުތަކެއް ުހރުން.

 ނުުކރާކަުމގެ ލިޔުެމއް އޮތުން. ްނެވސް ދަޢުވާ ހުަށހެުޅމަށް ަދއުލަތުގެ އިާދރާއިން އިއުިތރާޟުމަސްުދވަުހގެ ފަހު)ތިނެއް(  3)ށ( 
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  މައްސަލަ ރައްދުވާ

 

 

 

 16ފޯމު 

ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު
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 ބައި( )ފޯމުގެ ފުރަތަމަ

 ހުށަހެޅި ފަރާތާއި ނިޔާވި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 މާއި އެޑްރެސް:ނަ .1
 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު .2
 ފޯނު ނަންބަރު: .3
 :ރެސްޑްއެ އ މެއިލް .4

 މ ހާގެ: ނިޔާވި 

 ން:ނަ .1
 އެޑްރެސް: .2
 :ނަންބަރު  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު .3
 ނިޔާވި ތާރ ޚު: .4
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 ބައި( )ފޯމުގެ ދެވަނަ

 ވާރިސުންގެ މަޢުލޫމާތު 

 

 ނަން: .1
 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 މުރު: އު
 ނިޔާވ  ފަރާތާއި ހުރި ގުޅުން: 

 

 އެޑްރެސް ދާއިމ 

 ގ ގެ ނަން:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ދިރިއުޅ  ހާރުމި

  ގ ގެ ނަން:  

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 : ނަންބަރުފޯނު

 

 ނަން: .2
 ނަންބަރު:  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 މުރު: އު
 ނިޔާވ  ފަރާތާ ހުރި ގުޅުން: 

 
 އެޑްރެސް ދާއިމ 

 ގ ގެ ނަން:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ދިރިއުޅ  މިހާރު

 ގ ގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 ގު:       މަ

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނު

 

 :ތަފުސ ލު ލިޔުމުގެ  ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހެކިން ނުވަތަ  ވާރިސުން 

1.   
2.   

 

 

 

 ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރިޔަށް އިތުރު ކުރުމަށް( އެނގި ހުރި މިންވަރަކުން އެ ،)އިތުރު ވާރިސުން ތިބިނަމަ
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 ވަނަ ބައި(ތިން )ފޯމުގެ 

 ތަފުސ ލު ތަރިކައިގެ 

 ތަރިަކއިގެ ަމއްސަލަތަުކގަެއވެ.( ،ބައި ފުރިަހމަކުރާނ   ) މި

 

 :ފުސ ލު ތަ ތަރިކައިގައި ހުރި މުދަލާއި ފައިސާގެ 

 

 :ތްތައް މުދާ ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ފަރާ  އެ  ،އިގައި ހުރި މުދާ ހުރި ތަންތަނާއިކަ ތަރި 

1.  
2.   

 )އެނގި ހުރި މިްނަވރަކުން(ލޫމާތު ޢު ހިމެނ  ލިބެން ހުރި އަރަނ ގެ މަ ތަރިކައިގައި 

 

 )އެނގި ހުރި މިންަވރަުކން( ހުރި ދަރަނ ގެ މަޢުލޫމާތު  މ ހާގެ މައްޗަށް  ނިޔާވި 

 

      ،އި ހުރި މުދަލުގެ ތެރެއިން ރަހުނެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އިލްތިޒާމެއް އުފެދިފައިވާ މުދަލެއް ހުރިނަމަ ތަރިކައިގަ 

 އެނގި ހުރި ިމންަވަރކުން() ލޫމާތު ޢު އެ މަ 

މުދާ  އެ  ތަފުސ ލާއި،އ ގެ  ،ތަރިކައިގައި ހިމެނ  މުދަލުގެ ތެރެއިން އާމްދަނ  ލިބިލިބިހުރި މުދަލެއް ހުރިނަމަ 

 ()އެނގި ހުރި ިމންަވރަކުން ތަފުސ ލު ކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ނު އެއްވެސް ފަރާތެއް އައްޔަ ބެލެހެއްޓުމަށް 

 އެދ ގޮތް 

 ތަރިކަ މުދާ ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ައމުރަކަށް އެދ ކަން ނުވަތަ ނޫްނކަން .1

     ނ ދެން  ☐    އެދެން  ☐
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 ގޮތާމެދު ހުށަހަޅާ ގޮތް:ދާ ބަލަހައްޓާނ  ކައިގައި ހުރި މުތަރި ،ހަމަޔަށް ިނންމުމާ ކޯޓުން މައްސަލަ ތަރިކަިއގެ .2

 

 އެގޮތަށް ހުށަަހޅާ ސަބަބު: ތާއި،ހުށަހަޅާގޮގޮތަކާމެދު މަލުކުރާނ  ޢަދަރަނިަތކާމެދު  ނިޔާވެފަިއވާ ފަރާތުގެ .3

 

ދަރިންގެ ޒަރޫރ  ބ ނުންތަކަށް ފައިސާ ނަގާނެ  ،ޮގތުން ބަލަހައްޓަންޖެހ  މ ހުންނާއިޢ ޝަރުނިޔާވެފަިއވާ ފަރާތް  .4

 އަދަދުކަމަށް ހުށަހަޅާ ގޮތް:އެކަމަށް ކުރަންޖެހ  ހ ދައިގެ  ،ގޮތާއި 

 

 ކޮށްަފއި ނުވާނަމަ؛ނުމުދާ ބެލެހެއްޓުމަށް އެއްވެސް ފަރާތެއް ކުރިން އަްއޔަ .5

 ކުރަން ބ ނުންވ  ނުއައްޔަ  ☐

 ކުރަން ބ ނުމެއްުނވ  ނުއައްޔަ  ☐

 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް: މި މައްސަލައާ ގުިޅގެން އެދ   .6
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 ބައި( )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ 

 ތަމްސ ލުކުރުން 

 

        )ފަރުދުންާނއި ޤާޫނނ  ޝަޚްޞު(އަމިއްލައަށް  ☐   މެދުވެރިކޮށް ވަކ ލުޤާނޫނ   ☐
 

 

 ޤާނޫނ  ވަކ ލެއް ނަމަ 

   ނަންބަރު:   ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު  ،ނަމާއި

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:

 ނުވަތަ ލ ގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން: ،ލޯ ފަރމްނުވަތަ ރާ އޮފ ސް، ތަމްސ ލުކު

 :މަޤާމުއޮފ ހުގައި ތަމްސ ލުކުރާ 

 ފޯނު ނަންބަރު:

  :އެޑްރެސް އ މެއިލް

 ތަމްސ ލުކުރާ ފަރާތެއް ނަމަ 

   ނަންބަރު:   ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު މާއި،މަޤާ ،ނަމާއި

      ގ ގެ/އޮފ ހުގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ:

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ފޯނު ނަންބަރު:

  :އެޑްރެސް އ މެއިލް
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 ބައި( )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ

 އިޤުރާރު 

 

 ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.ޢު ލޫމާތަކ  ތެދު މަ ޢު ފޯމުގައި ދ ފައިވާ މަ  މި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 އިސިއްޔަތު:ނުވަތަ ހަ މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 :ތާރ ޚު

_______________________________________________ 

 އިރުޝާދު 

 ކޮމްިޕުއޓަރުންނެވެ. ،މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނ  .1
 ކަޅުކުލައިންެނވެ. ،ގައެވެ. ލިޔުންަތއް ހުންނަްނވާނ   12ަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް ޓުްނ، ފަރުމާ ފޮންދިެވހިބަހު  ،މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނ  .2
 .ނުގަެނވ ެނެއވެ ެއއްމި ޯފމު ބަލަ ،މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަްނޖެހ  މަޢުޫލާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ .3
ުނވަތަ އެއް ފަރާތަށްުވރެ ިގނަ ފަރާތްތަުކގެ ަމއްޗަްށ މައްސަލަ ރަްއދުާވނަމަ،  އެއްަފރާތަްށވުރެ ގިނަ ފަރާުތން މަްއަސލަ ހުށަހެޅުމަށް އެދ ނަމަ، .4

 އެއިން ކޮްނމެ ފަރާެތއްގެ މަޢުލޫމާތު ވަިކވަކިން ހިމަަނންާވނެެއވެ.

 .ެނއެވެމި ފޯާމއެކު ހުށަަހޅަްނވާ ،ގެ ކޮޕ ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދ  ކާޑުފަރާތުގެ  އެ ،މަްއސަލަ ހުށަހަޅަނ  ަފރުދަކުަނމަ .5
 ކޮށްފަިއވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނ ގެ ޮކޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ.ައްއޔަނުފަރުދުން ަތމްސ ލުކުުރމަށް ވަކ ލަކު  .6

ލިޔުެމއްގެ ބަެއްއެގ  ލިޔުެމއް ުނަވތަ އެ އެ ،ބަހަކުން އޮވެަފއި ޫނން ފޯާމއެކު ހުށަަހޅާ ލިޔުމެއް ނުަވތަ ލިޔުމެްއގެ ަބެއއްނަަމވެސް ިދވެހިަބސް މި .7

 ރުަޖމާ ހުށަހެުޅމަށް ކޯޓުން އަްނގައިިފނަމަ، ތަުރޖަމާ ހުށަަހޅަްނވާެނެއވެ.ތަ
 ފޯާމެއކު ހުށަހަޅަްނވާނެެއވެ. މަުރސާބިތުުކރި ލިޔުމުގެ ކޮޕ  މި .8
 .ފަރާތަަކށެވެ އޮތް ތުޙަލަ ޞްމަ ނުވަތަ ާވރިސަކަށް  ހުށަހެޅ ނ  މަްއސަލަ ތަރިކަ .9

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން  މި ،ނެތްކަމުގެ ލިޔުެމއްެޒއް ރަހުނުހިފި ފަާރތުގެ އިއުިތރާ ،ފައިާވނަމަ ކޮށްތަރިކަިއގައި ހިެމނ  އެްއވެސް ުމދަލެްއ ރަހުނު .10
 ވާެނއެވެ.
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ފަރާތް  ހުށަހަޅާ

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް ރައްދުވާ 

 

 

 

  17ފޯމު 

ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު
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 ބައި( ފުރަތަމަ )ފޯމުގެ 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 

 ފަރާތް  ރައްދުވާ  ފަރާތް  ހުށަހަޅާ 

 ނަން:

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 ރ  އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމ 

 ގ ގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ:  

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅ  މިހާރު

 ގ ގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ:  

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނު

   :އެޑްރެސް އ މެއިލް

 ލިޔުންތައް ރައްދުކުރާނ  

 ލަށް ވަކ  ޤާނޫނ   ☐

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް  ☐

 ނަން:

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 ރ  އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމ 

 މާއި ފަންގިފިލާ:  ގ ގެ ނަ

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅ  މިހާރު

 ގ ގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ:  

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 : ނަންބަރުފޯނު

     :އެޑްރެސް އ މެއިލް
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 ބައި( )ފޯމުގެ ދެވަނަ

 ތަފުސ ލު ދަޢުވާގެ 

 

 ޚުލާޞާ  މައްސަލައިގެ 

 

 

 

 މަޢުލޫމާތު  އިމާރާތުގެ ނުވަތަ  ކޮށްދިނުމަށް އެދ  ގޯތި ނު ތަ އައްޔަ ބައިކުރުމަށް ނުވަ 

 ބައިކުރަން އެދ  ތަން: .1

  ރަޖިސްޓަރ  ނަންބަރު: .2

 ބާވަތް:  .3

 ބަންޑާރަ ގޯތި  ☐

 އަމިއްލަ ގޯތި  ☐

  އެއްމެދު އިމާރާތެއް ☐

  އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ބައެއް ☐

 އެހެނިހެން  ☐

 ތަނުގެ ބާވަތް: އެ ،ނުކުރެވ  ތަނެއް ނަމަމަތ ގައިވާ ބައިތަކަށް ނިސްބަތް

 އެޑްރެސް:  .4

ނުވަތަ ތަނާ ގުޅ  ތަރިކައިގެ ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަމުގެ ނުވަތަ އެނޫންވެސް މައްސަލައެއް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާކަން  އްޗާ ގުޅ ގޯ މި .5

 ނުވަތަ ނޫންކަން 

 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:     ހިނގަމުންދ   ☐
 ނުދ   ނެއްހިނގަމުން  ☐
 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:    ހިނގައި ނިމިފައިވ   ☐



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި          R/2022-105 ގަވާއިދު ނަންަބރު:              147 އަދަދު:             51ވޮލިުއމް:  
 

69 
 

 
 ނުވަތަ ނޫންކަން: ފައިވާކަންއިހައްދަހިމެނ ގޮތަށް އައު ރަޖިސްޓަރ   ބެހެނިވެރިން .6

  ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވެއެވެ. ☐

 ނުވެއެވެ.އެއް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފަ ☐

 ނުވަތަ ނޫންކަން  ވެރިން އެއްބަސްވާކަން ހުރިހާ ބެހެނި ކުރުމަށް ނު ނުވަތަ އައްޔަބައިކުރުމަށް  .7

 ނުވ   ހެއްއެއްބަ ☐    އެއްބަސްވ  ☐

 

 

 އެދ ގޮތް 

 

 ފޯާމެއކު ހުށަހަޅަްނވާނެެއވެ.( )އެދ ގޮުތގެ ޗާޓު މި އެދ ގޮތް: ކުރުމަށް ނު ބައިކުރުމަށް ނުވަތަ އައްޔަ

 

 

 ބައި( )ފޯމުގެ ތިންވަނަ 

 ތަމްސ ލުކުރުން 

 އަމިއްލައަށް ☐   މެދުވެރިކޮށް ވަކ ލުޤާނޫނ   ☐
 

 ޤާނޫނ  ވަކ ލެއް ނަމަ 

   ނަންބަރު:   ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު  ،ނަމާއި

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:

 ލ ގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން:ނުވަތަ  ،ލޯ ފަރމްނުވަތަ ތަމްސ ލުކުރާ އޮފ ސް، 

 :މަޤާމުއޮފ ހުގައި ތަމްސ ލުކުރާ 

 ފޯނު ނަންބަރު:

  :އެޑްރެސް އ މެއިލް
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 ކުރާ ފަރާތެއް ނަމަ ތަމްސ ލު

   ނަންބަރު:   ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު މާއި،މަޤާ ،ނަމާއި

 ގ ގެ/އޮފ ހުގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ:     

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ފޯނު ނަންބަރު:

  :އެޑްރެސް އ މެއިލް

 ބައި( )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ

 އިޤުރާރު 

 

 މާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.ލޫ ޢު ލޫމާތަކ  ތެދު މަ ޢު ފޯމުގައި ދ ފައިވާ މަ  މި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 އިސިއްޔަތު:ނުވަތަ ހަ މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 :ތާރ ޚު

_______________________________________________ 
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 އިރުޝާދު 

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނ  ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .1
 ކަޅުކުލައިންެނވެ. ،ގައެވެ. ލިޔުންަތއް ހުންނަްނވާނ   12ަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް ޓުދިެވހިބަުހްނ، ފަރުމާ ފޮން ،މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނ  .2

 .ނުގަެނވ ެނެއވެ ެއއްމި ޯފމު ބަލަ ،ހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަމި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަްނޖެހ  މަޢުޫލާމތު ފުރި .3
 ތު އޮތް ަފރާތަކަށެވެ.ޙަލަ ޞްުކރުމަށް ަމއްސަލަ ހުށަެހޅ ނ  މަނުބައިުކރުމަށް ުނވަތަ ައއްޔަ .4

 ފޯމާއެކު ހުށަހަަޅންާވނެެއވެ.  ނެތްަކމުގެ ލިޔުެމއް މި ޒެއް ރަހުނުހިފި ފަާރތުގެ ިއއުތިރާ  ،ރަހުނުކުެރވިަފއިާވނަމަ .5

 .ގެ ކޮޕ  މި ފޯާމއެކު ހުށަހަަޅންާވނެެއވެދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދ  ކާޑުފަރާތުގެ  އެ ،ްއސަލަ ހުށަހަޅަނ  ަފރުދަކުަނމަމަ .6
 ކޮށްފަިއވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނ ގެ ޮކޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ.ައްއޔަނުފަރުދުން ަތމްސ ލުކުުރމަށް ވަކ ލަކު  .7

 ށް އެދ  ތަުނގެ ަރޖިސްޓަރ ގެ ކޮޕ  ހުށަހަަޅންވާެނއެވެ.ކުުރމަނު ބައިުކރުމަށް ުނވަތަ ައއްޔަ .8
ލިޔުެމއްގެ ބަެއްއެގ  ލިޔުެމއް ުނަވތަ އެ އެ ،ބަހަކުން އޮވެަފއި ޫނން ފޯާމއެކު ހުށަަހޅާ ލިޔުމެއް ނުަވތަ ލިޔުމެްއގެ ަބެއއްނަަމވެސް ިދވެހިަބސް މި .9

 ްނވާެނެއވެ.ތަރުަޖމާ ހުށަހެުޅމަށް ކޯޓުން އަްނގައިިފނަމަ، ތަުރޖަމާ ހުށަަހޅަ
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ފަރާތް  ހުށަހަޅާ

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ރައްދުވާ 

 

 

 

  18ފޯމު 

އްޔާ ޤަޟި 
 ނަންބަރު
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 ބައި( )ފޯމުގެ ފުރަތަމަ

 މާތު ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދ  ފަރާތާއި ލިބ  ފަރާތުގެ މަޢުލޫ  އިން ދ  ފަރާތުގެ ހިބަ 

ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ލިބ  ފަރާތުގެ  އިން ލިބ  ހިބަ  ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދ  ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  އިން ދ  ފަރާތުގެ ހިބަ 

 މަޢުލޫމާތު 

 ނަން:

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 އަހަރު ނުފުރ  ދަރިއަކު ހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން )އަށާރަ(  18

 ނެތް  ☐
 އެބަހުރި  ☐

 އެޑްރެސް:  މާއިކުދިންގެ ނަ އެ

 ރ  އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމ 

 ގ ގެ ނަން:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅ  މިހާރު

 ގ ގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނު

    :އެޑްރެސް އ މެއިލް

 

 

 ނަން:

 ނަންބަރު: ގައިދ  ކާޑުދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަން 

ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދެނ  ބިމެއް ނުވަތަ ދެނ  ހިބައިން 
އިމާރާތެއް ނުވަތަ އިމާރާތުގެ ބައެއްނަމަ ހިބައިން ނުވަތަ 

 ލިބ  ފަރާތާ ހުރި ގުޅުން:  އިވަޞިއްޔަތުން ދ  ފަރާތާ

 އަނބިމ ހާ ނުވަތަ ފިރިމ ހާ  ☐
 މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ☐
 އުފަންދަރިން  ☐
 މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރި  ☐
 ތިމާގެކަމުގެ ގުޅުންހުރި އެހެން ފަރާތެއް  ☐

 ރ  އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމ 

 ގ ގެ ނަން:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅ  މިހާރު

 ގ ގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 : ނަންބަރުފޯނު

     :އެޑްރެސް އ މެއިލް
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 ބައި()ފޯމުގެ ދެވަނަ 

 ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުގައި ނުހިމެނ  ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  އިގައި ހިބަ 

 ދަރިން  އުފަން ☐  މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ☐  އަނބިމ ހާ ނުވަތަ ފިރިމ ހާ  ☐
 މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރި  ☐

 ނަން:

 ރު:ނަންބަ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 ރ  އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމ 

 ރަށާއި އަތޮޅު:       ގ ގެ ނަން:   

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅ  މިހާރު

 ގ ގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ:   

   ރަށާއި އަތޮޅު:     މަގު:    

     :އ މެއިލް    : ނަންބަރުފޯނު

 ބައި()ފޯމުގެ ތިންވަނަ 

 ލޫމާތު ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދ  މުދަލުގެ މަޢު  އިން ހިބަ 

 ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ: ދިނުމަށް ހިބައިން 

 މުދަލުގެ ބާވަތް  .1

 ބަންޑާރަ ގޯތި  ☐
 އަމިއްލަ ގޯތި  ☐
 ނުވަތަ އިމާރާތުން ބައެއް އެއްމެދު އިމާރާތެއް  ☐
 ޕާޓްމަންޓް އެ ☐

 ނަމަ؛ހިމަތ ގައިވާ ގޮޅިތަކުންކުރެ ގޮޅިއެއްގައި ފާހަގަ ޖެ

 ރ  ނަންބަރު: ޓަ ސްރަޖި ތަނުގެ )ހ(
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 )ށ( ތަނުގެ އެޑްރެސް:
 :ތަފުސ ލު ނާއި، އެ ތަނުގެ ތަނުގެ އެޑްރެސް / ހުރި ތަ އެ ،)ނ( ދިރިއުޅ ނެ އެހެން ތަނެއް އޮތްނަމަ

 އެހެން މުދަލެއް. ☐

 މުދަލުގެ؛ އެހެން މުދަލެއް ނަމަ އެ

 )ހ( ރަޖިސްޓަރ  ނަންބަރު:

 )ށ( މުދާ ހުރި ތަން:

 :ތަފުސ ލު )ނ( މުދަލުގެ 

 ދަލުގެ އަތުގެ ވެރިކަން އޮތް ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:މު .2

 ފުރިހަމަ ނަން:

 ނަންބަރު:  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 އެޑްރެސް:
 ނަންބަރު: ފޯނު ގުޅ ނެ 

ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ރަހުނެއް ނުވަތަ ހުށަހަޅާ މުދަލުގެ މައްޗަށް އެއްވެސް  ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް 

 :ތަފުސ ލު އ ގެ  ،އިލްތިޒާމެއް އުފެދިފައިވާނަމަ ނޫންވެސް އެ

 

 ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން: މުދާ ހުރ  އެހެން ހުށަހަޅާ  ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް 

 

 ،ނަމަ ވަތަ އިމާރާތެއްގެ ބައެއް ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދެނ  ބިމެއް ނުވަތަ ބިމެއްގެ ބައެއް ނުވަތަ އިމާރާތެއް ނު 

 : ތަފުސ ލު ހުރިނެތްގޮތުގެ  ދ  ފަރާތުގެ ބިމުގެ ތަނަވަސްކަން ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން 
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 އެދ ގޮތް 

 

 ބައި( )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ 

 ތަމްސ ލުކުރުން 

 

 އަމިއްލައަށް  ☐   މެދުވެރިކޮށް ވަކ ލުޤާނޫނ   ☐
 

 ޤާނޫނ  ވަކ ލެއް ނަމަ 

   ނަންބަރު:   ހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު ދިވެ ،ނަމާއި

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:

 ނުވަތަ ލ ގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން: ،ލޯ ފަރމްނުވަތަ ތަމްސ ލުކުރާ އޮފ ސް، 

 :މަޤާމުއޮފ ހުގައި ތަމްސ ލުކުރާ 

 ފޯނު ނަންބަރު:

  :އެޑްރެސް އ މެއިލް

 ތަމްސ ލުކުރާ ފަރާތެއް ނަމަ 

   ނަންބަރު:   ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު މާއި،މަޤާ ،ނަމާއި

 ގ ގެ/އޮފ ހުގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ:     

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ފޯނު ނަންބަރު:

  :އެޑްރެސް އ މެއިލް
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 ބައި( )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ

 އިޤުރާރު 

 އިޤުރާރުވަމެވެ.ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން ޢު ލޫމާތަކ  ތެދު މަ ޢު ފޯމުގައި ދ ފައިވާ މަ  މި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 އިސިއްޔަތު:ހަނުވަތަ  މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 :ތާރ ޚު

_______________________________________________ 

 އިރުޝާދު 

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނ  ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .1
 ކަޅުކުލައިންެނވެ. ،ގައެވެ. ލިޔުންަތއް ހުންނަްނވާނ   12ަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް ޓުދިެވހިބަުހްނ، ފަރުމާ ފޮން ،މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނ  .2
 .ނުގަެނވ ެނެއވެ ެއއްމި ޯފމު ބަލަ ،މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަްނޖެހ  މަޢުޫލާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ .3
 ހިބަިއން ނުވަތަ ވަިޞއްޔަތުން ދ  ބިން ނުވަތަ ތަން ުނވަތަ ުމދަލުގެ ަރޖިސްަޓރ ގެ ކޮޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ. .4
 ެއވެ.ގެ ކޮޕ  ހުށަހަަޅންާވނެިދވެހި ަރއްޔިތެްއކަން އަންަގިއދ  ކާޑުހިބަިއން ނުވަތަ ވަިޞއްޔަތުން ދ  ފަާރތާއި ލިބ  ފަރާތްތަުކގެ  .5
 ކޮށްފަިއވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނ ގެ ޮކޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ.ައްއޔަނުފަރުދުން ަތމްސ ލުކުުރމަށް ވަކ ލަކު  .6
ލިޔުމެްއެގ  ލިޔުެމއް ނުވަތަ އެ އެ ،ބަހަކުން ޮއވެފައި ނޫން އެހެން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުމެއް ުނވަތަ ލިޔުމެްއގެ ބަެއއްަނމަެވސް ދިެވހިަބސް މި .7

 ަޖމާ ހުށަހެުޅމަށް ކޯޓުން ައންަގއިފިނަަމ، ތަރުަޖމާ ހުށަަހޅަްނވާނެެއވެ.ބަެއއްގެ ަތރު
ނެތްކަުމގެ ލިޔުމެއް ޒެއް ހިފި ފަރާތުގެ އިއުިތރާ  ރަުހނު ،ހިބަިއން ނުވަތަ ވަިޞއްޔަތުން ދ  ބިން ނުވަތަ ތަން ނުވަތަ މުދާ ރަހުނުުކެރވިަފއިާވނަމަ .8

 ފޯމާއެކު ހުށަަހޅަްނވާެނއެވެ.  މި
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ފަރާތް  ހުށަހަޅާ

 

  

 19ފޯމު 

ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު
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 ބައި( )ފޯމުގެ ފުރަތަމަ

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 

 ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ 

 ނަން:

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 ރ  އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމ 

 ގ ގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅ  މިހާރު

 ގ ގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނު

    :އެޑްރެސް އ މެއިލް

 ލިޔުންތައް ރައްދުކުރާނ  

 ލަށް ވަކ  ޤާނޫނ   ☐

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް  ☐

 

 



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި          R/2022-105 ގަވާއިދު ނަންަބރު:              147 އަދަދު:             51ވޮލިުއމް:  
 

80 
 

 ބައި()ފޯމުގެ ދެވަނަ 

 ގެ މަޢުލޫމާތު މުދަލު 

 ތަފުސ ލު މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރަން ހުށަހަޅާ މުދަލުގެ 

 މުދަލުގެ ބާވަތް  .1

 ބަންޑާރަ ގޯތި  ☐

 އަމިއްލަ ގޯތި  ☐

 އެއްމެދު އިމާރާތެއް  ☐

 އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ބައެއް  ☐

 ނަމަ؛ހިމަތ ގައިވާ ގޮޅިތަކުންކުރެ ގޮޅިއެއްގައި ފާހަގަ ޖެ

 ( .ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ މި ،އްޙަ ކޮޕ އެއްޞަ ރަޖިސްޓަރ ގެ)ނަންބަރު: ރ  ސްޓަގޯތ ގެ ރަޖި )ހ(

 )ށ( ގޯތ ގެ ނަން:

 އެހެން މުދަލެއް ☐

 އެހެން މުދަލެއް ނަމަ؛

 މުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރ  ނަންބަރެއް ވާނަމަ އެ ނަންބަރު: )ހ( އެ

 :ތަފުސ ލު މުދަލުގެ ބާވަތާއި  )ށ( އެ

 ބ ނުންވާ ލިޔުންތައް  ޓަކައި ހުށަހަޅަން  މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމަށް 

 

 

 އެދ  މ ހުންގެ މަޢުލޫމާތު  ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހާޒިރުކުރަން 

 

 އެދ ގޮތް 
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 ބައި( )ފޯމުގެ ތިންވަނަ

 ތަމްސ ލުކުރުން 

        އަމިއްލައަށް ☐      މެދުވެރިކޮށް ވަކ ލުޤާނޫނ   ☐

 ލޫމާތު ޢުފަރާތެއްގެ މަ   ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ތަމްސ ލުކުރާނަމަ އެކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މ ހަކު ނުޤާނޫނ  ވަކ ލަކު އައްޔަ

 ނަންބަރު:  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު  ،ނަމާއި

 ޤާނޫނ  ވަކ ލެއް ނަމަ 

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:

 ނުވަތަ ލ ގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން: ،ލޯ ފަރމްނުވަތަ ތަމްސ ލުކުރާ އޮފ ސް، 

 :މަޤާމުއި ތަމްސ ލުކުރާ އޮފ ހުގަ

 

 އެޑްރެސް ތަމްސ ލުކުރާ ފަރާތުގެ 

 ގ ގެ/އޮފ ހުގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ:     

 ރަށާއި އަތޮޅު:   

 މޯބައިލް ނަންބަރު:   ލ ންޑް ލައިން:    ނަންބަރު ފޯނު

       :އެޑްރެސް އ މެއިލް
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 ބައި( )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ 

 އިޤުރާރު 

 ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.ޢު ލޫމާތަކ  ތެދު މަ ޢު ފޯމުގައި ދ ފައިވާ މަ  މި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 އިސިއްޔަތު:ނުވަތަ ހަ މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 :ތާރ ޚު

_______________________________________________ 

 

 އިރުޝާދު 

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނ  ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .1

 ކަޅުކުލައިންެނވެ. ،ގައެވެ. ލިޔުންަތއް ހުންނަްނވާނ   12ަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް ޓުދިެވހިބަުހްނ، ފަރުމާ ފޮން ،މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނ  .2
 .ނުގަެނވ ެނެއވެ ެއއްމި ޯފމު ބަލަ ،ޖެހ  މަޢުޫލާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަމި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަން  .3

 .ފަާރތަކަށެވެ އޮތް ތުޙަލަޞްމަ މިލްކުވެރިަކން ސާިބތުކުރަން އެެދވ ނ   .4
 .ަރޖިސްޓަރ ގެ ކޮޕ  ހުށަހަަޅންާވނެެއވެ ،މިލްކުވެރިަކން ސާިބތުކުރުަމށް ހުށަހަަޅނ  ރަޖިސްަޓރ ކޮށްފަިއވާ ުމދަލެއްަނމަ .5

 .މި ފޯާމއެކު ހުށަަހޅަްނވާެނއެވެ ،ގެ ކޮޕ ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދ  ކާޑުފަރާތުގެ  އެ ،މަްއސަލަ ހުށަހަޅަނ  ަފރުދަކުަނމަ .6
 ކޮށްފަިއވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނ ގެ ޮކޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ.ައްއޔަނުފަރުދުން ަތމްސ ލުކުުރމަށް ވަކ ލަކު  .7

ލިޔުެމއްގެ ބަެއްއެގ  ލިޔުެމއް ުނަވތަ އެ އެ ،ބަހަކުން އޮވެަފއި ޫނން ނުަވތަ ލިޔުމެްއގެ ަބެއއްނަަމވެސް ިދވެހިަބސްފޯާމއެކު ހުށަަހޅާ ލިޔުމެއް  މި .8

 ތަރުަޖމާ ހުށަހެުޅމަށް ކޯޓުން އަްނގައިިފނަމަ، ތަުރޖަމާ ހުށަަހޅަްނވާެނެއވެ.
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ފަރާތް  ހުށަހަޅާ

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ރައްދުވާ 

 

 

 

  20 ފޯމު 

ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު
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 ބައި()ފޯމުގެ ފުރަތަމަ 

 ވިއްކާ ފަރާތާއި ގަންނަ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 

 ގަންނަ ފަރާތް  ވިއްކާ ފަރާތް 

 ނަން:

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 އެޑްރެސް ދާއިމ 

 ން:  ގ ގެ ނަ

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ދިރިއުޅ  މިހާރު

 ގ ގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނު

    :އެޑްރެސް އ މެއިލް

 ލިޔުންތައް ރައްދުކުރާނ  

 ލަށް ވަކ  ޤާނޫނ   ☐

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް  ☐

 

 ނަން:

 ންބަރު:ނަ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 އެޑްރެސް ދާއިމ 

 ގ ގެ ނަން:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ދިރިއުޅ  މިހާރު

 ގ ގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 : ނަންބަރުފޯނު

     :އެޑްރެސް އ މެއިލް
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 ބައި()ފޯމުގެ ދެވަނަ 

 ވިއްކާ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  ،ވިއްކާމ ހާއާއި

 ގެ ތަނަވަސްކަން ހުރި ގޮތް:ވިއްކާމ ހާގެ ބިމު

 

 :ތަފުސ ލު އަހަރު ނުފުރ  ދަރިންނާއި ޝަރުޢ ގޮތުން ބަލަންޖެހ  ފަރާތްތަކުގެ )އަށާރަ(  18ވިއްކާމ ހާގެ 

 

 :ތަފުސ ލު  ،ރަހުނުކޮށްފައި އޮތްނަމަ

 

 :  ތަފުސ ލު ކަމުގެ  އެ ،ކުއްޔަށް ދ ފައިވާ ނަމަ

 

 :ތަފުސ ލުއަތުގެ ވެރިކަން އޮތް ފަރާތުގެ 

  

 :ތަފުސ ލު އިމާރާތުގެ  ،ކަން އެދ  ބިމާއިވިއް

 ބާވަތް:  .1

  ގޯތި އަމިއްލަ ☐
  އެއްމެދު އިމާރާތެއް ☐
  އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ބައެއް ☐

 :ތަފުސ ލު މާއި އިމާރާތުގެބި .2

 ރ  ކުރެވިފައިވާ ނަން: ރަޖިސްޓަ
 (.ނެއެވެފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާ  މި ،އްޙަ ކޮޕ އެއްޞަ )ރަޖިސްޓަރ ގެ ރ  ނަންބަރު:ރަޖިސްޓަ

 މަގު:       
 ރަށާއި އަތޮޅު: 
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 ހިނގަމުންދާކަން ނުވަތަ ނޫންކަންއެްއވެސް ކޯޓެްއަގއި  ،ަމއްސަލަެއއް ވިްއކާ ޯގއްޗާބެހ  ެއްއވެސް .3

 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:    ހިނގަމުންދ   ☐
 ނުދ   ނެއްހިނގަމުން  ☐
 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:    ހިނގައި ނިމިފައިވ   ☐

 އެދ ގޮތް 

 

 ބައި( ތިންވަނަ )ފޯމުގެ 

 ތަމްސ ލުކުރުން 

        )ފަރުދުންާނއި ޤާޫނނ  ޝަޚްޞު(އަމިއްލައަށް  ☐   މެދުވެރިކޮށް ވަކ ލުޤާނޫނ   ☐
 

 ޤާނޫނ  ވަކ ލެއް ނަމަ 

   ނަންބަރު:   ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު ނަމާއި 

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:

 ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލ ގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން:ނުވަތަ  ތަމްސ ލުކުރާ އޮފ ސް،

 :މަޤާމުއޮފ ހުގައި ތަމްސ ލުކުރާ 

 ފޯނު ނަންބަރު:

  :އެޑްރެސް އ މެއިލް

 ތަމްސ ލުކުރާ ފަރާތެއް ނަމަ 

   ނަންބަރު:   ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު މާއި،މަޤާ ،ނަމާއި

 ގ ގެ/އޮފ ހުގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ:     

 އި އަތޮޅު: ރަށާ

 ފޯނު ނަންބަރު:

  :އެޑްރެސް އ މެއިލް
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 ބައި( )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ 

 އިޤުރާރު 

 ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.ޢު ލޫމާތަކ  ތެދު މަ ޢު ފޯމުގައި ދ ފައިވާ މަ  މި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 އިސިއްޔަތު:ހަނުވަތަ  މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 :ތާރ ޚު

_______________________________________________ 

 އިރުޝާދު 

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނ  ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .1
 ކަޅުކުލައިންނެވެ. ،ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނ  12ގައި، ފޮންޓް ސައިޒް ޓު ފޮން ދިވެހިބަހުން، ފަރުމާ  ،މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނ  .2
 .ނުގަނެވ ނެއެވެ އެއްމި ފޯމު ބަލަ ،މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހ  މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ .3
ފައިވާނަމަ ރަހުނު ހިފި ފަރާތުގެ އިއުތިރާޒެއް ކޮށްހުނު ރަ ،އިގެ ކޮޕ އާވިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމު  ،އާއިގެ ކޮޕ ވިއްކާ ތަނުގެ ރަޖިސްޓަރ   .4

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.މި ފޯމާއެކު  ،ނެތްކަމުގެ ސިޓ 
 އެދ ނަމަ، އެއިން ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ވަކިވަކިން ހިމަނަންވާނެއެވެ. ވިއްކުމަށް ނުވަތަ ގަތުމަށްއެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން  .5
ޤާނޫނ  ޝަޚްޞެއްނަމަ،  އާއި،ގެ ކޮޕ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު ފަރާތުގެ  އެ ،ފަރުދަކުނަމަމައްސަލަ ހުށަހަޅަނ   .6

       ،އެކަން އެނގ ނެ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕ  ،ފައިވާ އިދާރާއެއް ނަމަދައިސެޓްފިކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓްރ ޝަންގެ ކޮޕ ، ޤާނޫނަކުން އުފައް 
 .މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ފައިވާ އިދާރާއަކުންނަމަ، ޤާނޫނ  ޝަޚްޞަކުން ނުވަތަ ދައިށަހަޅަނ  ޤާނޫނ  ޝަޚްޞަކުންނަމަ، ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން އުފައްމައްސަލަ ހު .7
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.މި ފޯމާއެކު  ،ޅަން ނިންމިކަމުގެ ލިޔުންހަފައިވާ އިދާރާއަކުން މައްސަލަ ހުށަދައިޤާނޫނަކުން އުފައް 

         ލިޔުމެއް ނުވަތަ  އެ ،ބަހަކުން އޮވެފައި ނޫން ވަތަ ލިޔުމެއްގެ ބައެއްނަމަވެސް ދިވެހިބަސްފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުމެއް ނު  މި .8
 ލިޔުމެއްގެ ބައެއްގެ ތަރުޖަމާ ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓުން އަންގައިފިނަމަ، ތަރުޖަމާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެ
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ޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ނޮޓަރައިޒްކޮށްފައިވާ ޕަވަރ ރަ ،ކޮށްފައިވާނަމަނުވިއްކާ ފަރާތް ތަމްސ ލުކުރުމަށް ޤާނޫނ  ވަކ ލަކު އައްޔަ .9
 އޮފް އެޓަރނ ގެ ކޮޕ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ނުވަތަ ރިޒޮލިއުޝަން ބޯޑު ފާސްކޮށްފައިވާ ،ކޮށްއައްޔަނު ފަރާތެއް  ކަނޑައަޅާ ތަމްސ ލުކުރުމަށްއެ ފަރާތް  ،ޝަޚްޞެއްނަމަ ޤާނޫނ  .10
 ނެއެވެ.ކުގެ ކޮޕ  ހުށަހަޅަންވާލިޔުންތަ  ފަދަ ޤަރާރު

 ކޮށްފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނ ގެ ކޮޕ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އައްޔަނުވަކ ލަކު  ތަމްސ ލުކުރުމަށް ފަރުދުން  .11
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ފަރާތް  ތަކެތި ގެނައި

 

 

 

  

  21ފޯމު 

ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު
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 ބައި( )ފޯމުގެ ފުރަތަމަ

  ތަކެތ ގެ މަޢުލޫމާތު ހޮވައިގެން ތަކެތި ގެނައި ފަރާތާއި 

 

 ހޮވައިގެން ގެނައި ތަކެތ ގެ މަޢުލޫމާތު  ފަރާތް  ތަކެތި ގެނައި 

 ނަން:

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 ރ  އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމ 

 ގ ގެ ނަން:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނު

 ބާވަތާއި ސިފަ:

 :ތަފުސ ލުހޮވި ތަނުގެ 

 އި ވަގުތު:ހޮވި ތާރ ޚާ

 ފައިސާނަމަ ނޫޓުގެ އަދަދު:

  

 

 

 ބައި( )ފޯމުގެ ދެވަނަ

 ކޯޓުގެ ބ ނުމަށް 

 

 ފައިސާގެ ރަސ ދު ނަންބަރު:      ތަކެއްޗާ ހަވާލުވި މުވައްޒަފު:

 ސޮއި:

       ނަން:

 މަޤާމު:

 ތާރ ޚާއި ވަގުތު:
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ކުރާ ފަރާތް ދަޢުވާ

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބ 

 

 

 

 22ފޯމު 

ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު
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ބައި()ފޯމުގެ ފުރަތަމަ   

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ފަރާތް  މައްސަލަ ރައްދުވާ  ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ 

 ނަން:

 ނަންބަރު: ދ  ކާޑުދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައި

 ރ  އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމ 

 ގ ގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅ  މިހާރު

 ގ ގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނު

 :އެޑްރެސް އ މެއިލް

 ލިޔުންތައް ރައްދުކުރާނ  

 ލަށް ވަކ  ނ  ޤާނޫ  ☐

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް    ☐

 ނަން:

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 ރ  އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމ 

 ގ ގެ ނަން:   

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅ  މިހާރު

 ގ ގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 އަތޮޅު: ރަށާއި 

 : ނަންބަރުފޯނު

     :އެޑްރެސް އ މެއިލް
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 ބައި()ފޯމުގެ ދެވަނަ 

 ތަފުސ ލު މައްސަލައިގެ 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

 

 

 ގޮތް  ހިނގައިފައިވާ ކަން 

 

 

 އެދ ގޮތް 

 

 ބައި( )ފޯމުގެ ތިންވަނަ 

 ތަމްސ ލުކުރުން 

 

        ޤާޫނނ  ޝަޚްޞު()ފަރުދުންާނއި އަމިއްލައަށް  ☐   މެދުވެރިކޮށް ވަކ ލުޤާނޫނ   ☐

 ޤާނޫނ  ވަކ ލެއް ނަމަ 

   ނަންބަރު:   ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު  ،ނަމާއި

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:

 ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލ ގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން:ނުވަތަ ތަމްސ ލުކުރާ އޮފ ސް، 

 :މަޤާމުއޮފ ހުގައި ތަމްސ ލުކުރާ 

 :ފޯނު ނަންބަރު

  :އެޑްރެސް އ މެއިލް
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 ތަމްސ ލުކުރާ ފަރާތެއް ނަމަ 

   ނަންބަރު:   ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު މާއި،މަޤާ ،ނަމާއި

 ގ ގެ/އޮފ ހުގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ:     

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ފޯނު ނަންބަރު:

  :އެޑްރެސް އ މެއިލް

 ބައި( )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ 

 އިޤުރާރު 

 ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.ޢު ލޫމާތަކ  ތެދު މަ ޢު ފައިވާ މަ ފޯމުގައި ދ   މި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 އިސިއްޔަތު:ނުވަތަ ހަ މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 :ތާރ ޚު

_______________________________________________ 

 އިރުޝާދު 

 .ކޮމްިޕުއޓަރުންނެވެ ،ެއެދވިެގންަވނ  ފުރުން ފޯމު މި .1
 .ކަޅުކުލައިންެނވެ ،ހުންނަްނވާނ   ލިޔުންަތއް. ގައެވެ 12 ަސއިޒް ފޮންޓް ،ަގއިޓުފޮން ފަރުމާ ،ދިެވހިބަުހން  ،ފުރިަހމަކުރާްނވާނ  ފޯމު މި .2
 .ނުގަެނވ ެނެއވެ ެއއްބަލަ ޯފމު މި ،ނުވާަނމަ ފުރިހަމަކޮށްަފއި މަޢުޫލާމތު ރިަހމަކުރަްނޖެހ ފު ފޯމުަގއި މި .3
ާބވަތުގެ ެއންމެަހއި މަަދނ   ުނވާއިޚްތިލާެފއް، ުނވާނަމަ  ކަނަޑއަަޅއިފައިފޯެމއް  ޞަބާވަުތގެ މަްއސަލަެއއް ހުށަހެުޅމަށް ވަކި ޚާއް ވާލާެފއްނު އިޚްތި .4

 ފޯުމންެނވެ.ްއސަލަތައް ހުށަަހޅާނ  މި މަ
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 ބަޔާންކޮށްަފިއވާ ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( ގައި  169ގެ ( މަދަނ  އިުޖރާައތުެގ ޤާނޫނ32/021ު )ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،މި ފޯމު ުފރިހަމަުކރުުމަގއި .5
 ދ ްނވާނެެއވެ. ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން

 އެވެ.ރ ގެ ކޮޕ ެއއް ހުށަހަަޅންވާނެ ުމދަލެްއގެ ރަިޖސްޓަ އެ ،ަނމަ ުގޅ  ަމއްސަަލއެއް މުދަލަކާ .6
 މަލާާތބެހ  ެއއްަބސްވުން ުނވަތަ ލިޔުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ. ޢާއެ މު ،ނަމަ މަލާތަކާ ގުޅ  ަމްއސަލަެއއްޢާމު ުނވާއިޚްތިލާެފއް .7
، (ކޮޕ  ޕޯޓުގެާޕސް ،ޫންނނަމަ ރައްިޔތެއް ިދވެހި) ކޮޕ  ގެދިެވހި ަރއްޔިތެއްަކން އަްނަގިއދ  ކާޑު ފަރާތުގެ އެ ،ފަުރދަކުނަމަ  ހުށަހަަޅނ  މަްއސަލަ .8

 ނ އެނގ  އެކަން ،ނަމަ ިއާދރާެއއް  ަފއިވާދައިއުަފއް  ޤާނޫނަކުން ،ކޮޕ  ރެޖިސްޓްރ ަޝންގެ އޮފް ސެޓްިފކެޓް ،ޝަްޚޞެއްަނމަ ާޤނޫނ  އަދި
 .ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ ފޯާމއެކު މި ،ކޮޕ  ލިޔުމެްއގެ

 ޤާނޫނަކުން  ނުވަތަ ަޝޚްަޞކުން ާޤނޫނ  ،އިާދރާއަުކންނަމަ  ަފއިވާަދއިއުަފއް ޤާނޫނަުކން ނުވަތަ ،ަޝޚްޞަުކންނަމަ ާޤނޫނ  ހުށަހަަޅނ  މަްއސަލަ .9
 .ވާެނއެވެ ހުށަހަޅަން ޯފާމއެކު މި ،ލިޔުން ނިްނމިކަުމގެ ހުށަހަޅަން ަމއްސަލަ އިާދާރއަކުން ަފިއވާދައިއުފައް 

 ޤަާރރު  ނުވަތަ ރިޮޒލިއުޝަން ބޯޑު ށްފަިއވާފާސްކޮ ،ކޮށް އައްޔަނު ފަރާެތއް ކަނޑަައޅާ ތަމްސ ލުކުުރމަށްއެ ފަރާތް  ،ަނމަ ޝަްޚޞެއް ޤާނޫނ  .10

 ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕ  ހުށަހަަޅންާވނެެއވެ. ފަދަ

 ކޮށްފަިއވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނ ގެ ޮކޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ.ައްއޔަނުފަރުދުން ަތމްސ ލުކުުރމަށް ވަކ ލަކު  .11
 ަބއެްއގެ  ލިޔުެމްއގެ އެ ނުަވތަ ލިުޔމެއް އެ ،ޮއވެފައި  ބަހަކުން ޫނން ސްދިވެިހބަ  ،ަބެއއްނަަމެވސް ިލޔުމެްއގެ ުނވަތަ ލިޔުެމއް ހުށަަހޅާ ފޯާމއެކު މި .12

 .ހުށަަހޅަްނވާެނެއވެ ތަުރޖަމާ ،އަްނގައިިފނަމަ ކޯޓުން ހުށަހެުޅމަށް ތަރުަޖމާ
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23ފޯމު 

އްޔާ ޤަޟި 
 ނަންބަރު
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 ބައި( )ފޯމުގެ ފުރަތަމަ

 ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދ  ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 

 ޚުލުވާން އެދ  ފަރާތުގެ ތަދައް 

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު  ،ނަމާއި

 ރ  އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމ 

 ގ ގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅ  މިހާރު

 ގ ގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ނަންބަރު: ފޯނު

   :އެޑްރެސް އ މެއިލް

 ލިޔުންތައް ރައްދުކުރާނ  

 ލަށް ވަކ  ޤާނޫނ   ☐

 ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދ  ފަރާތަށް  ☐

   ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހައިސިއްޔަތު 

 ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުގެ ގޮތުގައި  ☐    ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ☐

 



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި          R/2022-105 ގަވާއިދު ނަންަބރު:              147 އަދަދު:             51ވޮލިުއމް:  
 

98 
 

 ބައި( )ފޯމުގެ ދެވަނަ

 ތަފުސ ލު އިގެ މައްސަލަ 

  މަޞްލަޙަތު ހިނގަމުންދާ މައްސަލައިގައި ތަދައްޚުލުވާ ފަރާތުގެ 

 

 

 

 ގޮތް  ހިނގައިފައިވާމައްސަލައިގެ ކަން 

1.  
2.  
3.  

 އެދ ގޮތް ތަދައްޚުލުވާ ފަރާތުން 

 

ބައި( )ފޯމުގެ ތިންވަނަ  

 ތަމްސ ލުކުރުން 

        ނ  ޝަޚްޞު()ފަރުދުންާނއި ޤާނޫ އަމިއްލައަށް  ☐   މެދުވެރިކޮށް ވަކ ލުޤާނޫނ   ☐
 

 ޤާނޫނ  ވަކ ލެއް ނަމަ 

   ނަންބަރު:   ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު  ،ނަމާއި

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:

 ނުވަތަ ލ ގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން: ،ލޯ ފަރމްނުވަތަ ތަމްސ ލުކުރާ އޮފ ސް، 

 :މަޤާމުއޮފ ހުގައި ތަމްސ ލުކުރާ 

 ފޯނު ނަންބަރު:

  :އެޑްރެސް މެއިލްއ 
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 ތަމްސ ލުކުރާ ފަރާތެއް ނަމަ 

   ނަންބަރު:   ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު މާއި،މަޤާ ،ނަމާއި

 ގ ގެ/އޮފ ހުގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ:     

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ފޯނު ނަންބަރު:

  :އެޑްރެސް އ މެއިލް

 ބައި( )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ 

 އިޤުރާރު 

 ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.ޢު ލޫމާތަކ  ތެދު މަ ޢު ވާ މަ ފޯމުގައި ދ ފައި  މި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 އިސިއްޔަތު:ނުވަތަ ހަ މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 :ތާރ ޚު

_______________________________________________ 

 އިރުޝާދު 

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނ  ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .1
 ކަޅުކުލައިންނެވެ. ،ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނ  12ގައި، ފޮންޓް ސައިޒް ޓު ދިވެހިބަހުން، ފަރުމާ ފޮން ،މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނ  .2
 .ނުގަނެވ ނެއެވެ އެއްމި ފޯމު ބަލަ ،ކުރަންޖެހ  މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަމި ފޯމުގައި ފުރިހަމަ .3
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 ،)ދިވެހި ރައްޔިތެއް ނޫންނަމަ  ގެ ކޮޕ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑުފަރާތުގެ  އެ ،ހުށަހަޅަނ  ފަރުދަކުނަމަ ތަދައްޚުލުވުމަށް .4
      ފައިވާ ދައިޓްފިކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓްރ ޝަންގެ ކޮޕ ، ޤާނޫނަކުން އުފައްއަދި ޤާނޫނ  ޝަޚްޞެއްނަމަ، ސެ، ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕ (
 .މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ،އެކަން އެނގ ނެ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕ  ،އިދާރާއެއް ނަމަ

ޝަޚްޞަކުން  ފައިވާ އިދާރާއަކުންނަމަ، ޤާނޫނ ދައިހުށަހަޅަނ  ޤާނޫނ  ޝަޚްޞަކުންނަމަ، ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން އުފައް ތަދައްޚުލުވުމަށް .5
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.މި ފޯމާއެކު  ،ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުން ތަދައްޚުލުވުމަށް ފައިވާ އިދާރާއަކުން ދައިނުވަތަ ޤާނޫނަކުން އުފައް

 ނުވަތަ  ރިޒޮލިއުޝަން ބޯޑު ފާސްކޮށްފައިވާ ،ކޮށްއައްޔަނު ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާ ތަމްސ ލުކުރުމަށްއެ ފަރާތް  ،ޝަޚްޞެއްނަމަ ޤާނޫނ  .6
 ކުގެ ކޮޕ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ލިޔުންތަ  ފަދަ ރުޤަރާ

 ކޮށްފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނ ގެ ކޮޕ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އައްޔަނުވަކ ލަކު  ތަމްސ ލުކުރުމަށް ފަރުދުން  .7
ލިޔުމެއްގެ  ނުވަތަ އެލިޔުމެއް  އެ ،ނޫން ބަހަކުން އޮވެފައި ދިވެހިބަސް ،ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއްގެ ބައެއްނަމަވެސް މި .8

 ބައެއްގެ ތަރުޖަމާ ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓުން އަންގައިފިނަމަ، ތަރުޖަމާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބ 

 

 

 

 24ފޯމު 

ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު
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 މައްސަލައިން ވަކިވުމަށް އެދެނ  ކޮން ތާރ ޚަކުން ފެށިގެންކަން:

 

 މައްސަލައިން ވަކިވާން އެދ  ސަބަބު:

 

 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 ތާރ ޚު:

_______________________________________________ 

 ތައްގަނޑު:

_______________________________________________ 
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބ 

 

 

 

  25ފޯމު 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު
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 މުވައްކިލުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ނަން:

 ނަންބަރު: ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު ދިވެހި

 ތަނާޒުލުވާން އެދ  ވަކ ލުގެ މަޢުލޫމާތު 

   ނަން:  

 ނަންބަރު:  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑުގެ

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:

 ރަޖިސްޓަރ  ނަންބަރު: މާއި،ލ ގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަ ނުވަތަތަމްސ ލުކުރާ ލޯ ފަރމް 

 

 ތަފުސ ލު  ގޮތުގެ  ހިނގައިފައިވާ ކަން  ތަނަށް ހައި މި  މައްސަލައިގައި 

 

 ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓު  ހައި ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެ މައްސަލައާ 

1.  
2.  

 ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓު  ހައި އެންމެ  މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޯޓުން ލިބިފައިވާ 

1.  
2.  

 

 ހަވާލުކުރާ ަވކ ލުގެ  

 ސޮއި:

 ނަން:

 ތާރ ޚު:

 އްގަނޑު:ތަ
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 ފައިލާ ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ 

 ސޮއި:

 ނަން:

 ތާރ ޚު:

 ތައްގަނޑު/އިނގިލ ގެ ނިޝާން:
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބ 

 

 

 

 26ފޯމު 

ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު
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 ގައި ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދ  ސަބަބު ޒިރުހާޣައިރު 

 

 ހުށަހަޅައިފައި  ލިޔުމެއް ލުވ ކަމުގެހަވާ  ދަޢުވާއާ ފާއިތުވިއިރުވެސް ވަގުތު ކަނޑައެޅިފައިވާ ،ލުވުމަށްފަހުހަވާ ދަޢުވާއާ ފަރާތުން ދަޢުވާލިބ  ☐

 ނުވާތ  

 ނުވާތ   ހުށަހަޅައިފައިދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތުގައި  ☐

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ރައްދު ދަޢުވާއަށް ނުވަތަ އިތުރު ދަޢުވާއަށް ރައްދު ދ ފައި ނުވާތ   ☐

ލިބ  ފަރާތުން ދަޢުވާގެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ދަޢުވާގެ ޖަވާބުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހ  މުއްދަތުގައި ދަޢުވާދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ  ☐

 ނުވާތ .   ހުށަހަޅައިފައި

 

 ތަފުސ ލު ގައި ޙުކުމް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސަބަބުގެ ހާޒިރުޣައިރު 

 

 

 

 ގައި ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމް އޮންނަންވ ގޮތް ހާޒިރު ގައި ޙުކުމް ކޮށްދިނުމަށް އެދ ނަމަ، ޣައިރު ހާޒިރުޣައިރު 

 

 

 ސޮއި

_______________________________________________ 

 ނަން:

______________________________________________ 

 ތާރ ޚު:

______________________________________________ 
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 އިރުޝާދު 

 ،ދަޢުާވާއއި ،ވަނަ ާމއްާދގެ ަދށުން 102ގެ ( މަދަނ  އިުޖރާއަުތގެ ޤާނޫނު) 32/2021 ޤާނޫނު ަނންަބރު ،ދަޢުވާިލބ  ފަރާުތން ،ފޯމު ފުާރނ  މި .1
 ،ުދވަުހގެ ުމއްަދތުަގއި)ސާދަ(  14ވަނަ ާމްއދާަގއި ބަާޔންކޮށްފަިއވާ  103ާޤނޫުނގެ  އެ ،ލުުވމަށްފަހުހަވާާކ ުގޅ  އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަ ދަޢުާވއާ

ޤާނޫުނގެ  އެ  ،ދަޢުވާިލބ  ފަރާތާ ދެކޮޅަށް މަްއސަލަ ނިންމައި ،ނުވާނަމަ  ހުށަހަޅައިަފއިދަޢުވާއަށް ދިފާެޢއް  ނުަވތަ ،ދަޢުާވއަށް އެްއބަްސވެަފއިުނވާނަމަ 
 ުކރާ ފަރާތުން އެދ ަނަމެއވެ.ދަޢުވާކުެމއް ކޮށްދިނުމަށް ޙުގައި ާހޒިރު ޣައިރު  ގޮުތެގ މަތ ންަވނަ ބާުބަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއވާ ދިހަ

 ކޮމްިޕުއޓަރުންނެވެ. ،މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނ  .2
 ކަޅުކުލައިންެނވެ. ،ލިޔުންަތއް ހުންނަްނވާނ  ގައެވެ.  12ަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް ޓުދިެވހިބަުހްނ، ފަރުމާ ފޮން ،މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނ  .3
 .ނުގަެނވ ެނެއވެ ެއއްމި ޯފމު ބަލަ ،މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަްނޖެހ  މަޢުޫލާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ .4
 ާޤނޫނ  ވަކ ެލވެ.  ،ފޯމުަގއި ޮސިއކުރާނ  ފައިާވނަމަ، މިނު ކޮށްނޫނ  ވަކ ލަކު އަްއޔަޤާ ،މި ފޯމު ފުރާިއރު .5
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބ 

 

 

 

 އިރު ހާޒިރުގައި ކުރި ޙުކުމް ބާޠިލުކުރަން ނުވަތަ ބަދަލުކުރަން އެދ  ފޯމު ޣަ

 27ފޯމު 

ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު
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 ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ސަބަބު  އެދ   ބަދަލުކުރަން  ނުވަތަ  ލުކުރަން ބާޠި 

  .ނެތުން ހުށަހަޅައިފައިދުވަހުގެ ތެރ ގައި )ސާދަ(  14ވިކަން އަންގައިދ  ލިޔުން ދަޢުވާގެ ފޯމާ ހަވާލު ☐

 ނެތުން. ހުށަހަޅައިފައިގެ ޖަވާބުގެ ލިޔުމެއް ދަޢުވާގެ ލިޔުމެއް ދަޢުވާނުވަތަ  ދިފާޢުލިބ  ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހ  މުއްދަތުގައި  ދަޢުވާ ☐

 .ގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ )އ( 409ގެ ( ނޫނުޤާގެ މަދަނ  އިޖުރާއަތު) 32/2021ޤާނޫނު ނަންބަރު  ☐

 ޙުކުމް  ރި ގައި ކު ހާޒިރު ޣައިރު 

 ބަދަލުކުރަން އެދެން  ☐ބާޠިލުކުރަން އެދެން            ☐

 

 ތާރ ޚު:  ރި ޙުކުމް ކު 

 

 ގެ ޚުލާޞާ:މު ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ބާޠިލުކުރަން އެދ  ޙުކު 

 

 

 ބު: ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ބާޠިލުކުރަން އެދ  ސަބަ 

1.   
2.  
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 ބައި( )ފޯމުގެ ދެވަނަ

 ގޮތް  ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވ  

 ދަޢުވާލިބ  ފަރާތް  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 ނަން:

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 ރ  އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމ 

 ގ ގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅ  ރުމިހާ

 ގ ގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނު

   :އެޑްރެސް އ މެއިލް

 ލިޔުންތައް ރައްދުކުރާނ  

 ލަށް ވަކ ޤާނޫނ   ☐

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް  ☐

 ނަން:

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 ރ  އެޑްރެސް ސްޓަ ރަޖި/ދާއިމ 

 ގ ގެ ނަން:   

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅ  މިހާރު

 ގ ގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 : ނަންބަރުފޯނު

  :އެޑްރެސް އ މެއިލް
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 ބައި()ފޯމުގެ ތިންވަނަ

 އިޤްރާރު 

 ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.ޢު ލޫމާތަކ  ތެދު މަ ޢު ފޯމުގައި ދ ފައިވާ މަ  މި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 :ހައިސިއްޔަތުނުވަތަ  މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 ތާރ ޚު 

_______________________________________________ 

 އިރުޝާދު 

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނ  ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .1
 ކަޅުކުލައިންެނވެ. ،ގައެވެ. ލިޔުންަތއް ހުންނަްނވާނ   12ަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް ޓުދިެވހިބަުހްނ، ފަރުމާ ފޮން ،މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނ  .2
 .ނުގަެނވ ެނެއވެ ެއއްމި ޯފމު ބަލަ ،ޖެހ  މަޢުޫލާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަމި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަން  .3
، ާޕސްޕޯޓުގެ ކޮޕ ( ،ަރއްޔިތެްއ ނޫންަނމަ ގެ ކޮޕ  )ދިވެހި ިދވެހި ރައްޔިެތއްކަން އަްނގަިއދ  ކާޑުަފރާތުގެ  އެ ،ފޯމު ުހށަހަަޅނ  ފަުރދަކުަނމަ މި .4

 ނ އެކަން އެނގ  ،ަފއިވާ ިއާދރާެއްއ ނަމަދައިޖިސްޓްރ ަޝންގެ ކޮޕ ، ޤާނޫނަކުން އުަފއް އަދި ާޤނޫނ  ޝަްޚޞެއްަނމަ، ސެޓްިފކެޓް އޮފް ރެ
 .މި ފޯާމއެކު ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ ،ލިޔުމެްއގެ ކޮޕ 

ންތަކުެގ ކޮށް، ާފްސކޮށްފައިވާ ބޯޑު ިރޒޮލިުއޝަން ުނވަތަ ަޤރާރު ަފދަ ލިޔުައއްޔަނުފަރާެތއް  ޤާނޫނ  ަޝޚްެޞއްަނމަ ތަްމސ ލުކުުރމަށް ކަނޑަައޅާ .5
 ކޮޕ  ހުށަހަޅަްނވާނެެއވެ.

 ކޮށްފަިއވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނ ގެ ޮކޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ.ައްއޔަނުފަރުދުން ަތމްސ ލުކުުރމަށް ވަކ ލަކު  .6
ލިޔުެމއްގެ  ތަ އެލިޔުެމއް ނުވަ އެ ،ބަހަކުން ޮއވެފައި  ޫނން އެހެން ިދވެިހބަސް ،ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުެމއް ނުވަތަ ިލޔުމެްއގެ ބަެއއްަނމަެވސް މި .7

 ބަެއއްގެ ަތރުަޖމާ ހުށަހެުޅމަށް ކޯޓުން ައންަގއިފިނަަމ، ތަރުަޖމާ ހުށަަހޅަްނވާނެެއވެ.
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 

 
 

______________________________________ 

 ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  މައްސަލަ ރައްދުވާ

 

 

 

 28ފޯމު 

ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު
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 ލޫމާތު ޢު މަ  ފަރާތުގެ  ފޯމު ހުށަހަޅާ 

   -ނަން:

ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން   -ރެސް:ދާިއމ  އެޑް 
 އަްނގަިއދ  ކާޑު

 -ނަންަބރު:

 

  -:ތާރ ޚުއުފަން  -:މިހާރު ުއޅ  ެއޑްެރސް

 ދަޢުވާ ދިފާޢުކުރަން ބ ނުން      ☐

 (ވެ.ށެފަުރާވއަކ  ކޮބައިަކން ބަޔާންުކރާ ކަމާއި އެ އެ ،ފަުރާވއަކަށް ެއދ ނަމަ  ފަުރާވނޫން އެހެން ބަޔާންކޮށްަފއިވާ)ދަޢުވާ ފޯުމގައި 

 

 ނޫން     ދިފާޢުކުރަން ބ ނުެމއް ދަޢުވާ ☐

 (ވެ.ށެ އެަކން ބަޔާންކުރާ ،ދ ން ެއދ ނަމަ  ނުވަތަ ިއރުާޝދެއް ،އެދ ނަމަ  )ކޯޓުން ވަކިއަުމރެއް ކުަރން

 

 ން   ުއފައްދަން ބ ނު މެދު ުސވާލުޞާ ކޯޓުގެ އިޚްިތޞާ ☐

 ފޯމު ހުށަަހާޅއިރު ހުށަަހޅަްނވާނެ( ދަުޢވާ ަހވާލުވާ މި ،)މިފަދަިއން ހުށަހަާޅނަމަ 

 (ވެ.ށެ ރަން )ސަަބބު ތިރ ގައި ބަޔާންކުރާެގންިދއުމަށް އިޢުތިާރޟު ކު ކުރިޔަށް ަދޢުވާ ޚާްއޞަ އިުޖރާައތުގެ ަދށުން މި ☐

ުލވިކަން އަންގާ ލިޔުން" ގައި އެ ވާރިެސްއގެ ހަވާބާަވތުގެ ދަޢުވާ ފޯމާ  ުނވާޚްތިލާެފއްގުިޅގެން ދަުޢވާލިބ  ފަާރތްތަކުން ހުށަހަޅާ "އި ތަރިކަ މުދަލާ
އެކަުމގެ ސަަބބުަތއް  އިކަމަކާ އެ  ،މިްނވަާރމެދު ދެަބސްާވނަމަ  ފަރާެތއްގެ ަމޞްަލޙަތު އޮތްބ  ުމދަލުގެ މައްޗަށް ދަުޢވާލި އެ ،މިްނވަާރއި މަޞްލަޙަތު ޮއތް

 ބަޔާންުކރަްނވާެނއެވެ. ވެސް ން އެކަ ،މުދަުލގެ މަްއޗަށް ދަުޢވާެއއް އޮތްަނމަ ަތރިކަބަޔާންކުަރންވާެނެއވެ. އަދި 

 ކިތާބ  ހެކިހުށަހަަޅން ބ ނުން  ☐

 ާވނެ.ހުށަހަަޅިއފައިހެކި  ފޯމާއެކ ގައި އެ މި ☐

ފަާރތުގެ ޮސއި: )ާޤނޫނ  ވަކ ލަކު އައްޔަނު  ަރްއދުވާ ދަޢުވާ
 މ ހެްއގެ( ކޮށްފައިާވނަމަ އެ

ްއގެ ޚްޞެއި ަހއިިސއްޔަތު: )ކުންފުންެނއް ނުވަތަ ާޤނޫނ  ޝަ މަާޤމާ
 ފަރާތުންަނމަ(

    -ތާރ ޚު:

 ެރސް ޑްން ފޮނުަވންވ  އެޔުުގޅ  ލިޔެކި މަްއސަލައާ

  -އެޑްެރސް:
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 -ގުޅ ނެ ފޯނު ނަންަބރު:  -ރެސް:ޑް އ ެމއިލް އެ

   -ރާމް ނަްނަބރު:ގް ރ ޓެލެބަވައި  ،ވަޓްްސއެޕް

 

 ސިވިލް ކޯޓު 

  

 
 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ދަޢުވާލިބ  ފަރާތް 

 29ފޯމު 

ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު
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 ގެ ނަން(ޤާޟ )

 ޤާޟ  
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ދަޢުވާލިބ  ފަރާތް 

 

 

 

 30ފޯމު 

ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު
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 ގެ ނަން(ޤާޟ )

 ޤާޟ  
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 
______________________________________ 

 މުރަށް އެދ  ފަރާތް އަ

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް 

 

 

 

 

 

 

 

 31ފޯމު 
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 އަމުރަށް އެދ  ފަރާތާއި އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ކޯޓު 

 ފަރާތް ކޯޓު އަމުރު ރައްދުވާ  ފަރާތް  ކޯޓު އަމުރަށް އެދ  

 ނަން:

 ނަންބަރު: ޑުދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާ 

 

 ދާއިމ /ރަޖިސްޓަރ  އެޑްރެސް 

 ގ ގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 މިހާރު ދިރިއުޅ /ހުންނަ އެޑްރެސް 

 ގ ގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ފޯނު ނަންބަރު:

 :   އެޑްރެސް އ މެއިލް

 ލިޔުންތައް ރައްދުކުރާނ  

 ލަށް ވަކ  ނޫނ  ޤާ ☐

 އެދ  ފަރާތަށް  އަމުރަށް ☐

 ނަން:

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 

 ދާއިމ /ރަޖިސްޓަރ  އެޑްރެސް 

 ގ ގެ ނަން:   

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 މިހާރު ދިރިއުޅ /ހުންނަ އެޑްރެސް 

 ގ ގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 ށާއި އަތޮޅު: ރަ

 ފޯނު ނަންބަރު:

 :   އެޑްރެސް އ މެއިލް
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 ގުޅ  މަޢުލޫމާތު  ކޯޓު އަމުރާ 

 :އްޔާ ނަންބަރު ޤަޟި ،ގެން ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދ ނަމަގުޅި ޤަޟިއްޔާއަކާހިނގަމުންދާ  .1

 ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ކޯޓު އަމުރަށް އެދ ނަމަ، ދަޢުވާ ހުށަހެޅ ނެކަމަށް ބެލެވ  ކޯޓުގެ ނަން: .2

 ކޯޓު އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް 

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު  ،ނަމާއި

 

 ކޯޓުން ނެރެދިނުމަށް އެދ  އަމުރުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ނެރެދިނުމަށް އެދ  އަމުރުގެ ބާވަތް: .1

 ނުލައި އަމުރާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން އެދ ނަމަ، އެދ  ސަބަބު: އަޑުއެހުމަކާ .2

 ރެދިނުމަށް އެދ  އަމުރުގައިވާ ކަންކަމަށް ޚަޞްމުން އެއްބަސްވެފައިވުން މި ފޯމުން ނެ ☐
 ނުލައި އަމުރާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން ޚަޞްމުން އެއްބަސްވުން  އަޑުއެހުމަކާ ☐

 ސަބަބު: އެދ  އަމުރަށް  ކޯޓު .3
 އިްނޞާފު  ނެރުމަކ  އަުމރެއް  ވަގުތ  ްއސަލަިއގައިމަ މި ުނަވތަ މަްއސަލަެއއްކަން ގެާބވަތު  ފިަޔވަުޅއަަޅންޖެހ  ައވަހަށް މަްއސަލައަކ  މި)

 (.ްނވާެނއެވެބަޔާންުކރަ ސާފުކޮށް ބަިއަގއި މި ަސބަބު ދެކ  ކަމެއްަކމަށް ކުރަްނޖެހ  ކޮންމެެހން ޓަކައި ޤާިއމުކުުރމަށް
 

 :އަމުރު ނެރެދިނުމަށް ބާރުދ  ހެކި ކޯޓު .4
 (.ހެކިަތއް ހުށަހަަޅންާވެނއެވެ ފޯމާއެކު މި )މި
 
 

 :ރު އޮންނަންވ  ގޮތްއަމުކޯޓު  .5
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 އިޤުރާރު 

 

 ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.ޢު ލޫމާތަކ  ތެދު މަ ޢު ފޯމުގައި ދ ފައިވާ މަ  މި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 އިސިއްޔަތު:ހަނުވަތަ  މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 :ތާރ ޚު

_______________________________________________ 

 އިރުޝާދު 

 .ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ ެއެދވިެގންަވނ  ފުރުން ފޯމު މި .1
 .ކަޅުކުލައިންެނވެ ،ހުންނަްނވާނ   ލިޔުންަތއް. ގައެވެ 12 ަސއިޒް ފޮންޓް ،ަގއިޓުފޮން ފަރުމާ ،ދިެވހިބަުހން  ،ފުރިަހމަކުރާްނވާނ  ފޯމު މި .2
 .ނުގަެނވ ެނެއވެ ެއއްބަލަ ޯފމު މި ،ނުވާަނމަ ފުރިހަމަކޮށްަފއި މަޢުޫލާމތު ފުރިަހމަކުރަްނޖެހ  ފޯމުަގއި މި .3
 އަދި ، (ކޮޕ  ޕޯޓުގެޕާސް ،ނޫންނަމަ  ރައްޔިެތއް ދިވެހި) ކޮޕ  ގެދިވެހި ަރއްޔިެތއްކަން އަްނގަިއދ  ކާޑު ފަރާުތގެ އެ ،ފަރުދަކުަނމަ އަުމރަށް އެެދނ  .4

 ލިޔުމެްއގެ  ނ އެނގ   ެއކަން ،އިާދރާެއއްަނމަ ަފއިވާދައިއުފައް  ޤާނޫނަުކން ،ކޮޕ  ރެޖިސްޓްރ ޝަްނގެ އޮފް ސެޓްފިކެޓް ،ަޝޚްެޞއްނަމަ  ޤާނޫނ 
 .ޅަްނވާެނއެވެހުށަހަ  ފޯމާއެކު މި ،ކޮޕ 

 ޤާޫނނަކުން  ނުވަތަ  ަޝޚްަޞކުން ޤާޫނނ  ،ިއާދރާއަކުްނނަމަ ިއވާފަ ދައިއުފައް  ޤާޫނނަކުން ނުވަތަ ،ަޝޚްޞަކުްނނަމަ ޤާޫނނ  އަުމރަށް ެއދެނ  .5
 .ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ ފޯމާއެކު  މި ،ލިޔުން ިނންމިަކމުގެ ައމުރަށް އެދެން އިާދާރއަކުން ަފިއވާދައިއުފައް 

ލިޔުންތަކުެގ  ަފދަ ަޤރާރު ުނވަތަ ޝަންިރޒޮލިއު  ބޯޑު ާފްސކޮށްފައިވާ ،ކޮށްައއްޔަނު ފަރާެތއް ކަނޑަައޅާ ތަްމސ ލުކުުރމަށް  ަޝޚްެޞއްަނމަ ޤާނޫނ  .6
 ކޮޕ  ހުށަހަޅަްނވާނެެއވެ.

 ކޮށްފަިއވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނ ގެ ޮކޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ.ައްއޔަނުފަރުދުން ަތމްސ ލުކުުރމަށް ވަކ ލަކު  .7
 ލިޔުމެްއގެ  އެ ނުވަތަ ލިޔުެމއް އެ ،ޮއވެފައި ބަހަކުން އެހެން ނޫން ދިެވހިަބސް ބަެއއްަނމަެވސް ލިޔުމެްއގެ ުނވަތަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު މި .8

 .ހުށަަހޅަްނވާނެެއވެ ތަރުަޖމާ ،ައންަގއިފިނަމަ  ކޯޓުން ހުށަހެުޅމަށް ަތރުަޖމާ ބަެއއްގެ
 ުކރެވ ެނެއވެ.ފޯމު ބާޠިލު މި ،އަުމރަށް ެއދިފަިއވަނ  ެއްއވެސް ައާސެސއްގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށްެގން ނޫންކަުމަގިއ ކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ  .9
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 ވިލް ކޯޓު ސި

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ދަޢުވާލިބ  ފަރާތް 

 

 

 

 32ފޯމު 

ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު
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 ބައި( )ފޯމުގެ ފުރަތަމަ

 ވަގުތ  އަމުރަށް އެދ  ފަރާތާއި ވަގުތ  އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 

 ފަރާތް ވަގުތ  އަމުރު ރައްދުވާ  ފަރާތް  ރަށް އެދ  ވަގުތ  އަމު 

 ނަން:

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 ދާއިމ /ރަޖިސްޓަރ  އެޑްރެސް 

 ގ ގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 މިހާރު ދިރިއުޅ /ހުންނަ އެޑްރެސް 

 ފަންގިފިލާ:   މާއި ގ ގެ ނަ

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ފޯނު ނަންބަރު:

 : އެޑްރެސް އ މެއިލް

 ލިޔުންތައް ރައްދުކުރާނ  

 ލަށް ވަކ  ޤާނޫނ   ☐

   ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް  ☐

 ނަން:

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 ދާއިމ /ރަޖިސްޓަރ  އެޑްރެސް 

 ގ ގެ ނަން:   

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:   

 ޅު: ރަށާއި އަތޮ

 މިހާރު ދިރިއުޅ /ހުންނަ އެޑްރެސް 

 ފަންގިފިލާ:   މާއި ގ ގެ ނަ

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ފޯނު ނަންބަރު:

 :   އެޑްރެސް އ މެއިލް
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 ބައި( )ފޯމުގެ ދެވަނަ

 ތަފުސ ލު ވަގުތ  އަމުރުގެ 

 ގޮތުގެ ޚުލާޞާ  ހިނގައިފައިވާސަލައިގައި ކަން މައް

 

  ސަބަބު  އެދ   ވަގުތ  އަމުރަށް 

 ކުުރމަށް  ޤާިއމު އިންޞާފު ެނރުމަކ  ައމުެރއް ވަގުތ  ަމއްސަަލއިަގއި މި ުނވަތަ  މަްއސަލަެއއްކަންގެ ބާވަތު  އަަޅންޖެހ  ފިަޔވަޅު ައވަހަށް މަްއސަލައަކ  މި)
 (.ންވާެނެއވެބަޔާންކުރަ  ސާފުކޮށް ަބއިަގއި މި ސަަބބު ދެކ  ކަެމއްކަަމށް ކުރަްނޖެހ  ކޮންމެހެން ޓަކައި

1.  
2.  

 ތަފުސ ލު  ގެއްލުމުގެ  ލިބ ނެ  ފަރާތަށް  އެދ   އަމުރަށް  ،ނުނެރެފިނަމަ މުރު އަ  ވަގުތ  

 

 

 ހެކިަތއް ހުށަހަަޅންާވނެެއވެ.( ފޯމާއެކު މި )މި ވަގުތ  އަމުރު ނެރެދިނުމަށް ބާރުދ  ހެކި ނުވަތަ ހެކިތައް 

1.  
2.  

 ވަގުތ  އަމުރު އޮންނަންވ  ގޮތް 

 

 އެއްގޮތަށް ވަގުތ  އަމުރު ނެރެން:އަވަސް މައްސަލަ

 ނ ދެން  ☐    އެދެން  ☐

 ގެ:ޚަޞްމު އެދެނ  އަނެއް އަމުރު ނެރެދިނުމަށް 

 ގައި ހާޒިރު ޣައިރު  ☐   ގައި ހާޒިރު  ☐



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި          R/2022-105 ގަވާއިދު ނަންަބރު:              147 އަދަދު:             51ވޮލިުއމް:  
 

126 
 

 އްސަލައާ ގުޅ  އެހެން އަމުރެއް:މަ މި 

 އަމުރުގެ ނަންބަރު:   ނެރެފައިވ   ☐

 ނުވ   އެއްނެރެފަ ☐

 އިޤުރާރު 

 

 ތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.ލޫމާ ޢު ލޫމާތަކ  ތެދު މަ ޢު ފޯމުގައި ދ ފައިވާ މަ  މި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 އިސިއްޔަތު:ނުވަތަ ހަ މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 :ތާރ ޚު

_______________________________________________ 

 

 އިރުޝާދު 

 .ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ ެއެދވިެގންަވނ  ފުރުން ފޯމު މި .1
 .ކަޅުކުލައިންެނވެ ،ހުންނަްނވާނ   ލިޔުންަތއް. ގައެވެ 12 ަސއިޒް ފޮންޓް ،ަގއިޓުފޮން ފަރުމާ ،ދިެވހިބަުހން  ،ފުރިަހމަކުރާްނވާނ  ފޯމު މި .2

 .ނުގަެނވ ެނެއވެ ެއއްބަލަ ޯފމު މި ،ނުވާަނމަ މަކޮށްަފއިފުރިހަ މަޢުޫލާމތު ފުރިަހމަކުރަްނޖެހ  ފޯމުަގއި މި .3
 އަދި ، (ކޮޕ  ޕާސްޕޯޓުގެ ،ނޫންނަމަ  ރައްޔިެތއް ދިވެހި) ކޮޕ  ގެދިވެހި ަރއްޔިެތއްކަން އަްނގަިއދ  ކާޑު ފަރާުތގެ އެ ،ފަރުދަކުަނމަ އަުމރަށް އެެދނ  .4

 ލިޔުމެްއގެ  ނ އެނގ   ެއކަން ،އިާދރާެއއްަނމަ ަފއިވާދައިއުފައް  ނަުކންޤާނޫ ،ކޮޕ  ރެޖިސްޓްރ ޝަްނގެ އޮފް ސެޓްފިކެޓް ،ަޝޚްެޞއްނަމަ  ޤާނޫނ 

 .ްނވާެނއެވެހުށަަހޅަ ފޯމާއެކު މި ،ކޮޕ 
 ޤާޫނނަކުން  ނުވަތަ  ަޝޚްަޞކުން ޤާޫނނ  ،ިއާދރާއަކުްނނަމަ ަފިއވާދައިއުފައް  ޤާޫނނަކުން ނުވަތަ ،ަޝޚްޞަކުްނނަމަ ޤާޫނނ  އަުމރަށް ެއދެނ  .5

 .ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ ފޯމާއެކު  މި ،ލިޔުން ިނންމިަކމުގެ ައމުރަށް އެދެން އަކުންއިާދރާ  ަފިއވާދައިއުފައް 
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 ފަދަ  ޤަރާރު ނުވަތަ ރިޒޮލިއުަޝން ބޯޑު ފާސްކޮށްފަިއވާ ،ކޮށްއައްަޔނު ފަރާެތއް ކަނަޑއަޅާ ތަްމސ ލުކުރުމަށްއެ ފަރާތް  ،ޝަްޚޞެއްަނމަ ޤާނޫނ  .6

 ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނެއވެ.
 ކޮށްފަިއވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނ ގެ ޮކޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ.ައްއޔަނުަތމްސ ލުކުުރމަށް ވަކ ލަކު ފަރުދުން  .7

 ބަެއްއގެ  ލިޔުެމއްގެ އެ ުނަވތަ ލިޔުެމއް އެ ،އޮވެަފއި ބަހަކުން ޫނން ިދވެހިަބސް ަބެއއްނަަމވެސް ޔުމެްއގެލި ނުަވތަ ލިޔުމެއް ހުށަަހޅާ ފޯާމއެކު މި .8

 .ހުށަަހޅަްނވާެނެއވެ ތަުރޖަމާ ،އަްނގައިިފނަމަ ކޯޓުން ށްހުށަހެުޅމަ ތަރުަޖމާ
 ެއވެ. ކުރެވ ނެ  ޯފމު ބާޠިލު މި ،ވަގުތ  އަުމރަށް ެއދިފަިއވަނ  އެްއވެސް އަާސސެްއގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮްށގެން ޫންނކަމުަގއި ކޯޓަށް ފެނިއްޖެަނމަ .9

ފޯމުަގއި ބަޔާންކުަރން  ަތއް ފުރިހަަމވާކަން މިޠުޝަރުިއވާ ަގވާިއުދގަމި  ،ނަމަ ގައި ކަމަށް ވާހާޒިރު  ުމގެ ޣައިރުޚަޞްވަގުތ  އަުމރަށް އެެދނ  އަެނއް  .10
 ވާެނއެވެ. 

ގުޅ  ހާލަތެއް، ކޯޓުން  ޢާ ވާ މަްއސަލަިއގެ މައުޟޫުހށަހަޅައިަފއި ފޯމު ހުށަހަޅާނ ، ކޯޓަށް ހުށަހަޅަްނ ގަސްތުކުރާ މަްއސަލަިއގެ ނުވަތަ  މި .11
މަުކ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާަނމަެއވެ. ުނވަތަ ކޯޓަްށ ހުށަހަޅަްނ ަގސްތުކުާރ ޚަޞް ގޮތަކަށް ެދމެެހއްޓުމަށް އެިދ ވަކިގޮތަކަްށ ަމއްސަލަ ިނންމަްނދެން ަވކި

މަކު ވަކިކަެމއް ކުުރމަށް ނުަވތަ ނުކުުރމަށް ުނވަތަ ނުކޮށް ހުރުމަށް ުނވަތަ ކޯޓުްނ ަޚޞްވާ ަމއްސަަލއިަގއި ހުށަަހޅައިަފއި މަްއސަލަިއގެ ުނވަތަ 

ތަނެއްގައި ބެެހއްޓުމަްށ   ނިންަމންދެން ަމއްސަަލއިަގއި ހިމެނ  މުދަެލއް ވަކި ފަރާތެްއގެ ބެލުުމގެ ދަށުަގއި ނުވަތަ ވަކި ވަކިގޮތަކަށް ަމއްސަލަ
 މަކު ޯކޓަށް ހުށަހަޅާނަަމެއވެ.ޚަޞް ނުވަތަ ހިފެެހއްޓުމަށް ެއދި 
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 ސިވިލް ކޯޓު 

   

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

  ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބ 
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 ގައި ނެރުނު އަމުރު ހާޒިރު ޣައިރު 

  

 ބަދަލުކުރަން އެދެން  ☐ބާޠިލުކުރަން އެދެން                    ☐

 އަމުރުގެ ނަންބަރު:

 އަމުރު ނެރުނު ތާރ ޚު: 

 

 އަމުރުގެ ޚުލާޞާ: ލުކުރަން އެދ  ޠި ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ބާ 

 

 

 ލުކުރަން އެދ  ސަބަބު: ޠި ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ބާ 

1.  
2.  
 

 

 ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ދަޢުވާލުކުރަން އެދ  އަމުރު ނިސްބަތްވާ މައްސަލައިގައި ޠި ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ބާ 

 ނަން:

 ނަންބަރު: ގެކާޑު ވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ ދި

 

 ލިބ  ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ދަޢުވާ ކުރަން އެދ  އަމުރު ނިސްބަތްވާ މައްސަލައިގައި ލު ޠި ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ބާ 

 ނަން:

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު
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 ރާރު އިޤް 
 

 ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.ޢު ލޫމާތަކ  ތެދު މަ ޢު ފޯމުގައި ދ ފައިވާ މަ  މި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ން:ނަ

_______________________________________________ 

 އިސިއްޔަތު:ހަނުވަތަ  މުޤާމަ

_______________________________________________ 

 :ތާރ ޚު

_______________________________________________ 

 އިރުޝާދު 

 ކުރަން އެދ  އަމުރުގެ ކޮޕ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ލުކުރަން ނުވަތަ ބަދަލު ޠިފޯމާއެކު ބާ މި .1
 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނ  ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .2
 ކަޅުކުލައިންެނވެ. ،ގައެވެ. ލިޔުންަތއް ހުންނަްނވާނ   12ަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް ޓުދިެވހިބަުހްނ، ފަރުމާ ފޮން ،މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނ  .3
 .ނުގަެނވ ެނެއވެ ެއއްމި ޯފމު ބަލަ ،މަޢުޫލާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަމި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަްނޖެހ   .4
، ރައްިޔތެއް ނޫްނނަމަ ޕާސްޕޯުޓގެ ކޮޕ ( ގެ ކޮޕ  )ދިވެހިިދވެހި ރައްޔިެތއްކަން އަްނގަިއދ  ކާޑުފަރާތުގެ  އެ ،ފޯމު ހުށަހަަޅނ  ފަރުދަކުަނމަ މި .5

 ނ އެކަން އެނގ  ،ަފއިވާ ިއާދރާެއްއ ނަމަދައިރ ަޝންގެ ކޮޕ ، ޤާނޫނަކުން އުަފއް އަދި ާޤނޫނ  ޝަްޚޞެއްަނމަ، ސެޓްިފކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓް
 .މި ފޯާމއެކު ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ ،ލިޔުމެްއގެ ކޮޕ 

ެގ ކޮށް، ާފްސކޮށްފައިވާ ބޯޑު ިރޒޮލިުއޝަން ުނވަތަ ަޤރާރު ަފދަ ލިޔުންތަކުައއްޔަނުފަރާެތއް  ޤާނޫނ  ަޝޚްެޞއްަނމަ ތަްމސ ލުކުުރމަށް ކަނޑަައޅާ .6
 ކޮޕ  ހުށަހަޅަްނވާނެެއވެ.

 ކޮށްފަިއވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނ ގެ ޮކޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ.ައްއޔަނުފަރުދުން ަތމްސ ލުކުުރމަށް ވަކ ލަކު  .7
ގެ ަބއެްއެގ ލިޔުެމއް  ލިުޔމެއް ނުަވތަ އެ އެ ،ޫނން ބަހަކުން ޮއވެފައި  ދިވެިހަބސް ،ފޯާމއެކު ހުށަަހޅާ ލިޔުެމއް ުނވަތަ ިލޔުމެްއގެ ަބެއއްނަަމެވސް މި .8

 ެއވެ.ތަރުަޖމާ ހުށަހެުޅމަށް ކޯޓުން އަްނގައިިފނަމަ، ތަުރޖަމާ ހުށަަހޅަްނވާނެ 
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______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބ 
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 ޚުލާޞާ  ދަޢުވާގެ 

 

 

 ގޮތް ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދަން ބ ނުންވާ 

 ދަޢުވާގެ ބައެއް ނުވަތަ ބައިތަކެއް  ☐މުޅި ދަޢުވާ އެއްކޮށް                   ☐

 ބައިތަކުގެ އެ ބައި ނުވަތަ  އެ  ،ވަނ ނަމަ ކަމުގައި  ބ ނުންވާ ގެނައުމަށް  ނުވަތަ ބައިތަކެއް އަނބުރާ  ބައެއް  ދަޢުވާގެ 
 ތަފުސ ލު 

 

 

 ؟ނެރެފައިވ ތޯ އަމުރެއް  ވަގުތ   ޅިގެން ގު  ދަޢުވާއާ  މި 

 ނުވ   އެއްވަގުތ  އަމުރެއް ނެރެފަ ☐              ވަގުތ  އަމުރެއް ނެރެފައިވ  ☐

 

 ؟ވަކިކަމަކަށް އެއްބަސްވެފައިވ ތޯ ކޯޓުގައި  ގުޅިގެން  ދަޢުވާއާ  މި  މަކު ޞް ޚަ  ދަޢުވާގެ  މި 

 ނުވ  އެއް ފައެއްބަސްވެ ☐                    އެއްބަސްވެފައިވ   ☐

 

 ؟ނޫންތޯ ނުވަތަ  ލިބިފައިވ ތޯ  ފައިސާއެއް  އެއްވެސް  ތަނަށް ހައި މި  ފަރާތަށް  ދަޢުވާކުރާ  ގުޅިގެން  ދަޢުވާއާ  މި 

 ނުވ   އެއްލިބިފަ ☐                            ލިބިފައިވ  ☐

 

 ރުހުން  ފަރާތްތަކުގެ  ދެންތިބި  މެދު ގެނައުމާ  އަނބުރާ  ދަޢުވާ ،ދަޢުވާއެއްނަމ ހިމެނ   ފަރާތްތައް ގިނަ  އެއްފަރާތަށްވުރެ 
 ؟ލިބިފައިވ ތޯ

 (.ހުަށހަޅަްނވާެނއެވެ ފޯާމއެކު މި ހެކި ކިތާބ  ކަމުގެ އެ ،ލިބިފައިވާަނމަ ރުހުން) ލިބިފައިވ  ☐

 ނުވ   އެއްލިބިފަ ☐
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 ދަޢުވާ ނުވަތަ ދަޢުވާގެ ބައެއް އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް ބ ނުންވާ ސަބަބު:

 އިޤްރާރު 

 ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.ޢު ލޫމާތަކ  ތެދު މަ ޢު އިވާ މަ ފޯމުގައި ދ ފަ  މި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 އިސިއްޔަތު:ނުވަތަ ހަ މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 :ތާރ ޚު

_______________________________________________ 

 އިރުޝާދު 

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނ  ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .1
 ކަޅުކުލައިންެނވެ. ،ގައެވެ. ލިޔުންަތއް ހުންނަްނވާނ   12ަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް ޓުދިެވހިބަުހްނ، ފަރުމާ ފޮން ،މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނ  .2
 .ނުގަެނވ ެނެއވެ ެއއްމި ޯފމު ބަލަ ،މަކުރަްނޖެހ  މަޢުޫލާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަމި ފޯމުަގއި ފުރިހަ  .3
 ާޤނޫނ  ވަކ ެލވެ.  ،ފޯމުަގއި ޮސިއކުރާނ  ފައިާވނަމަ، މިނު ކޮށްނޫނ  ވަކ ލަކު އަްއޔަޤާ ،މި ފޯމު ފުރާިއރު .4
ލިޔުމެއްގެ ބަެއްއގެ  ލިޔުމެއް ުނަވތަ އެ އެ ،ްސޫނން ބަހަކުން ޮއވެފައި ދިވެިހބަ ،ފޯމާއެކު ހުށަަހޅާ ލިޔުމެއް ުނވަތަ ލިޔުމެްއގެ ަބއެއްަނަމވެސް މި .5

 ތަރުަޖމާ ހުށަހެުޅމަށް ކޯޓުން އަްނގައިިފނަމަ، ތަުރޖަމާ ހުށަަހޅަްނވާެނެއވެ.
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބ 

 

 

 

 35ފޯމު 

ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު
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 ޚުލާޞާ  ދަޢުވާގެ 

 

 

 ގޮތް  ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދަން ބ ނުންވ  

 

 ދަޢުވާގެ ބައެއް ނުވަތަ ބައިތަކެއް  ☐މުޅި ދަޢުވާ އެއްކޮށް                ☐

 ބައިތަކުގެ އެ ބައި ނުވަތަ  އެ  ،ވަނ ނަމަ ކަމުގައި  ބ ނުންވާ ގެނައުމަށް  ނުވަތަ ބައިތަކެއް އަނބުރާ  ބައެއް  ދަޢުވާގެ 
 :ތަފުސ ލު 

 

 މިކަމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި ތާރ ޚު:

 

 ؟ނެރެފައިވ ތޯ އަމުރެއް  ވަގުތ   ގުޅިގެން  ދަޢުވާއާ  މި 

 ނުވ   އެއްވަގުތ  އަމުރެއް ނެރެފަ ☐           ވަގުތ  އަމުރެއް ނެރެފައިވ  ☐

 

 ؟ކަމަކަށް އެއްބަސްވެފައިވ ތޯ ވަކި  ކޯޓުގައި  ގުޅިގެން  ދަޢުވާއާ  މި  މަކު ޞް ޚަ  ދަޢުވާގެ  މި 

 ނުވ  އެއް އެއްބަސްވެފަ ☐                 އެއްބަސްވެފައިވ   ☐

 

 ؟ނޫންތޯ ނުވަތަ  ލިބިފައިވ ތޯ  ފައިސާއެއް  އެއްވެސް  ތަނަށް ހައި މި  ފަރާތަށް  ދަޢުވާކުރާ  ގުޅިގެން  ދަޢުވާއާ  މި 

 ނުވ   އެއްލިބިފަ ☐                      ލިބިފައިވ  ☐

 

 ރުހުން  ފަރާތްތަކުގެ  ދެންތިބި  ގެނައުމާމެދު  އަނބުރާ  ދަޢުވާ ،ދަޢުވާއެއްނަމަ ހިމެނ   ފަރާތްތައް ގިނަ  އެއްފަރާތަށްވުރެ 
 ؟ލިބިފައިވ ތޯ
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 (.ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ފޯމާއެކު  މި ހެކި ކިތާބ  އެކަމުގެ ،ލިބިފައިވާނަމަ ރުހުން ) ލިބިފައިވ  ☐

 ނުވ   އެއްލިބިފަ ☐

 ދަޢުވާގެ ބައެއް އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ބާޠިލުކުރަން ބ ނުންވާ ސަބަބު: ދަޢުވާ ނުތަތަ 

 

 

 

 

 އިޤްރާރު 

 ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.ޢު ލޫމާތަކ  ތެދު މަ ޢު ފޯމުގައި ދ ފައިވާ މަ  މި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 އިސިއްޔަތު:ނުވަތަ ހަ މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 :ތާރ ޚު

_______________________________________________ 

 ފޯމު ފުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު 

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނ  ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .1
 ކަޅުކުލައިންެނވެ. ،ގައެވެ. ލިޔުންަތއް ހުންނަްނވާނ   12ފޮންޓް ަސއިޒް  ،ަގއިޓުދިެވހިބަުހްނ، ފަރުމާ ފޮން ،ރިަހމަކުރާްނވާނ މި ފޯމު ފު .2
 .ނުގަެނވ ެނެއވެ ެއއްމި ޯފމު ބަލަ ،މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަ ކުރަްނޖެހ  މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ .3
 ފޯމުަގއި ޮސިއކުރާނ  ޤާޫނނ  ވަކ ލެވެ.  ފައިާވނަމަ، މިނު ކޮށްއަްއޔަ ނޫނ  ވަކ ލަކުޤާ ،މި ފޯމު ފުރާިއރު .4
ލިޔުެމްއގެ ަބއެްއެގ  ލިުޔމެއް ނުަވތަ އެ އެ ،ޫނން ބަހަކުން ޮއވެފައި  ދިވެިހަބސް ،ފޯާމއެކު ހުށަަހޅާ ލިޔުެމއް ުނވަތަ ިލޔުމެްއގެ ަބެއއްނަަމެވސް މި .5

 ޖަމާ ހުށަަހޅަްނވާެނެއވެ.ތަރުަޖމާ ހުށަހެުޅމަށް ކޯޓުން އަްނގައިިފނަމަ، ތަރު 
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބ 

 36ފޯމު 

 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު
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 ނިހާއ  ޙުކުމް މުރާޖަޢާކުރަން އެދ  ފަރާތް 

     ލިބުނު ފަރާތް ދަޢުވާ ☐ދަޢުވާކުރި ފަރާތް                ☐

 

 ނިހާއ  ޙުކުމާބެހ  މަޢުލޫމާތު 

 ބާވަތް:

 ނިންމި ކޯޓުގެ ނަން:                        ނިންމި ތާރ ޚު:

 ނިހާއ  ޙުކުމް މުރާޖަޢާކުރަން އެދ  ސަބަބު:

 ،ވުޖޫދުވެފައިވާ ދިޔައިރު ހިނގަމުން ޝަރ ޢަތް މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކަށްމައްސަލައިގެ  ،ދިޔައިރު ހިނގަމުން މައްސަލަ ގެމުޙުކު ނިހާއ  ☐

 ހެއްކެއް ބަދަލުވެދާފަދަ ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި އަދި މުހިންމު މައްސަލައަށް ،ލިބިފައިނެތް ޚަޞްމަކަށް  މައްސަލައިގެ ނަމަވެސް

 .އެނގުން ނުވަތަ ލިބުން ،ޙުކުމްކުރުމަށްފަހު މައްސަލައިގެ ޢާއެއްވާޤި ނުވަތަ

 ޤިޢާ އަދި ވުޖޫދުވ  ތާރ ޚު:އެ ހެކި ނުވަތަ ވާ 

 ،ކަމަށް ސަބަބުން ކުށެއްގެ  ޖިނާއ  ހިނގައިފައިވާ ،ނިމިފައިވަނ  މައްސަލަ ދެކޮޅަށް ޚަޞްމަކާ  މައްސަލައިގެ ނިސްބަތްވާ ޙުކުމް ނިހާއ  ☐

 (ނޫން ލާޒިމުކަމެއް އޮތުމަކ  ސާބިތުވެފައި ކުށެއް ޖިނާޢ . )ސާބިތުވުން ޝަރ ޢަތަށް

 

 ނިހާއ  ޙުކުމް 

 އެންމެހައި އޮތް  ކުރުމަށް އިސްތިއުނާފު  ނުވަތަ ނިމިފައިވާ މަރުޙަލާއެއް އެންމެހައި ކުރުމުގެ އިސްތިއުނާފު ކުމެއްޙު  އެ ،ކުމަކ ޙު ނިހާއ 
  އެދި  މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް  ކުމެއްޙު  ނިހާއ  ،ހިނދަކުހައި ކަނޑަނާޅާ ގޮތަކަށް ނޫން އެ ކޯޓުން. ކުމްތަކެވެ ޙު ބަންދުވެފައިވާ  ތުޞަ ފުރު

.އެވެހެއް ނުވާނެ ފަ  ކުރުންޛުތަންފ   ކުމްޙު ނުވަތަ  ނަތ ޖާ ޤާނޫނ   ކުމެއްޙު އެ ،ސްވިޔަ ކަމުގައި މި ފޯމުން ހުށަހެޅި  
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 ޖިނާޢ  ކުށް:

 ދަޢުވާލިބ  ފަރާތް ☐ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް  ☐ :ޚަޞްމު ކުށް ކުރި  އ  ޖިނާ 

 :ތަފުސ ލު ކުށުގެ ސަބަބުން ނިހާއ  ޙުކުމަށް އަސަރު ފޯރި ގޮތުގެ  އ  ޖިނާ އެ 

 

 މަށްކުރުޙުއިޞްލާ ފަިއވާ ޮއޅުމެއް ނުވަތަ ލިޔުމުގަިއވާ އިްމލާ ކުށެއްރައިހިސާބު ޖެހުމުގައި އަ ،އިއްވުމަށްފަހު ޙުކުމްނިހާ ☐

 : ތަފުސ ލު ފައިވާ އޮޅުން ނުވަތަ ލިޔުމުގައިވާ އިމްލާ ކުށުގެ ރައި އަ

 

 ތަފުސ ލު ނިހާއ  ޙުކުމަށް އެދުނު ސަބަބު ނުވަތަ ސަބަބުތައް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމުގެ އިތުރު 

 މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު މައްސަލަ އަލުން ނިންމަން އެދ ގޮތް:

 

 އިޤްރާރު 

 މާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.ލޫ ޢު ލޫމާތަކ  ތެދު މަ ޢު ފޯމުގައި ދ ފައިވާ މަ  މި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 އިސިއްޔަތު:ނުވަތަ ހަ މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 :ތާރ ޚު

_______________________________________________ 
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 އިރުޝާދު 

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނ  ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .1
 ކަޅުކުލައިންެނވެ. ،ގައެވެ. ލިޔުންަތއް ހުންނަްނވާނ   12ަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް ޓުދިެވހިބަުހްނ، ފަރުމާ ފޮން ،މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނ  .2
 .ނުގަެނވ ެނެއވެ ެއއްމި ޯފމު ބަލަ ،މަކޮށްަފއި ނުވާަނމަމި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަްނޖެހ  މަޢުޫލާމތު ފުރިހަ .3
 ފަދަ  ޤަރާރު ނުވަތަ ރިޒޮލިއުަޝން ބޯޑު ފާސްކޮށްފަިއވާ ،ކޮށްއައްަޔނު ފަރާެތއް ކަނަޑއަޅާ ތަްމސ ލުކުރުމަށްއެ ފަރާތް  ،ޝަްޚޞެއްަނމަ ޤާނޫނ  .4

 ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނެއވެ.
 ކޮށްފަިއވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނ ގެ ޮކޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ.ައްއޔަނުލަކު ފަރުދުން ަތމްސ ލުކުުރމަށް ވަކ  .5
ލިޔުމެްއެގ  ލިޔުެމއް ނުވަތަ އެ އެ ،ބަހަކުން ޮއވެފައި ނޫން އެހެން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުމެއް ުނވަތަ ލިޔުމެްއގެ ބަެއއްަނމަެވސް ދިެވހިަބސް މި .6

 ނަަމ، ތަރުަޖމާ ހުށަަހޅަްނވާނެެއވެ.ބަެއއްގެ ަތރުަޖމާ ހުށަހެުޅމަށް ކޯޓުން ައންަގއިފި
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ދަޢުވާލިބ  ފަރާތް 

 

 

 

 37ފޯމު 

ޟިއްޔާ ޤަ 
 ންބަރުނަ
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 ޚަރަދު ހޯދަން އެދ  ޤަޟިއްޔާގެ ނަންބަރު:

 

 

  ނިމުނު ތާރ ޚު:ޚަރަދު ހޯދަން އެދ  ޤަޟިއްޔާ 

 

 

 ފައިވާ ގޮތް ޅައި ކޯޓުން ޚަރަދާމެދު ކަނޑައަ

 

 

 ތަފުސ ލު ހޯދަން އެދ  ޚަރަދުގެ 

 

އައިޓަމް 
 ނަންބަރު 

 އަދަދު )ރުފިޔާއިން( ތަފުސ ލު 

   

   

   

   

   

   

  ޖުމުލަ
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 އަމުރު ނެރުމަށް ބާރުދ  ހެކި 

 

 

 އިޤްރާރު 

 

 ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.ޢު މަ  ލޫމާތަކ  ތެދު ޢު ފޯމުގައި ދ ފައިވާ މަ  މި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 އިސިއްޔަތު:ނުވަތަ ހަ މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 :ތާރ ޚު

_______________________________________________ 

 އިރުޝާދު  

 ތް ނިުމނުގޮތް )ަޖްޖމެންޓް( ގެ ކޮޕ އެއް ހުަށހަޅަްނވާެނެއވެ.ޢަމި ފޯމާއެކު ަޝރ  .1
 ފަިއވާކަުމގެ ަރސ ދު ހުށަަހޅަްނވާނެެއވެ.ަކއިމި ފޯމާއެކު ޯހދަން ެއދ  ކޮންމެ ފަިއާސއެއް ަދއް .2
 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނ  ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .3
 ކަޅުކުލައިންެނވެ. ،ގައެވެ. ލިޔުންަތއް ހުންނަްނވާނ   12ަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް ޓުދިެވހިބަުހްނ، ފަރުމާ ފޮން ،ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނ  މި .4
 .ނުގަެނވ ެނެއވެ ެއއްމި ޯފމު ބަލަ ،މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަ ކުރަްނޖެހ  މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ .5
 ާޤނޫނ  ވަކ ެލވެ.  ،ޯފމުަގއި ޮސއިުކރާނ  ފައިވާަނމަ، މިކޮށް ައއްަޔނުކ ލަކު ނޫނ  ވަޤާ މި ފޯމު ފުރާިއރު  .6
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ދަޢުވާލިބ  ފަރާތް 

 

 

 

 38ފޯމު 

ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު
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 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން:

 

 އް ވުޖޫދުވެދާނެ ލިޔުންތަ  އްސަލައިގެ މައުޟޫޢާ ގުޅ ގޮތުން ވުޖޫދުގައިވާ ނުވަތަ މަ 

 ލިޔުންަތއް އެ ،ލިޔުންތަކެއްނަމަ  އިލެކްޓްޯރިނކް ،ކޮންތާކުކަން  ައދި އަުތަގއިކަން ަފރާެތއްގެ ކޮން އެކަށ ގެްނވަނ  ވުން  ލިޔުންތައް ުނވަތަ ،ވ   ލިޔުންތައް)
 ްނވާެނއެވެ.(ާޔންކުރަބަ ގޮތް ުހރި ކޮށްފައިރައްަކއު

1.   

2.   
 

ހާމަކުރުމަށް ދާނެ ޚަރަދު  އެ ލިޔުންތައް ، ހޯދައި  ކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ރައްކައުއިލެކްޓްރޯނިކް ވަސ ލަތްތަކުގައި 

 ލަފާކުރެވ  ޚަރަދު  ދަށުން ހެކި ހާމަކުރާ މިންވަރަށް ހެކި ހާމަކުރުމަށް ހިނގާނެކަމަށް  އުސޫލުގެ  އާންމު ހިމެނ ގޮތުން، 

 

 ތަފުސ ލު ޚަރަދު އަންދާޒާކުރިގޮތުގެ  ބަޔާންކުރި  މަތ ގައި 

 

 އެކަން  ،ހެކި ހާމަކުރުމާ ބެހ  ގޮތުން ކޯޓުގެ އިރުޝާދެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ބ ނުންވާނަމަ

 

 

 އަމުރު އޮންނަންވ  ގޮތް  ،އަމުރަކަށް އެދ ނަމަ
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 އިޤްރާރު 

 

  އިޤުރާރުވަމެވެ.ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން ޢު ލޫމާތަކ  ތެދު މަ ޢު ފޯމުގައި ދ ފައިވާ މަ  މި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 އިސިއްޔަތު:ނުވަތަ ހަ މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 :ތާރ ޚު

_______________________________________________ 

 އިރުޝާދު 

 ތް ނިުމނުގޮތް )ަޖްޖމެންޓް( ގެ ކޮޕ އެއް ހުަށހަޅަްނވާެނެއވެ.ޢަމި ފޯމާއެކު ަޝރ  .1
 ފަިއވާކަުމގެ ަރސ ދު ހުށަަހޅަްނވާނެެއވެ.ަކއިމި ފޯމާއެކު ޯހދަން ެއދ  ކޮންމެ ފަިއާސއެއް ަދއް .2
 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނ  ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .3
 ކަޅުކުލައިންެނވެ. ،ގައެވެ. ލިޔުންަތއް ހުންނަްނވާނ   12ަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް ޓުދިެވހިބަުހްނ، ފަރުމާ ފޮން ،މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނ  .4
 .ނުގަެނވ ެނެއވެ ެއއްމި ޯފމު ބަލަ ،މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަްނޖެހ  މަޢުޫލާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ .5
 ާޤނޫނ  ވަކ ެލވެ.  ،ފޯމުަގއި ޮސިއކުރާނ  ނަމަ، މިފައިވާ ކޮށް އަްއޔަނުނޫނ  ވަކ ލަކު ޤާ ،މި ފޯމު ފުރާިއރު .6
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ދަޢުވާލިބ  ފަރާތް 

 

 

 

 39ފޯމު 

ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު
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 ޢާރުފު ހެކިބަސްދ  ފަރާތުގެ ތަ 

 

 

 

 ޞާ ލައިގެ ޚުލާ ހެކިބަސްދ  މައްސަ 

 

 

 

 ތަފުސ ލު ހެކިބަހުގެ 

 

 

 

 ރު ރާ އިޤް 

 ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.ޢު ތެދު މަ  ހެކިބަހަކ  ފޯމުގައި ދ ފައިވާ  މި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 އްޔަތު:އިސިހަނުވަތަ  މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 :ތާރ ޚު

_______________________________________________ 
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 އިރުޝާދު 

 ކާޑުގެ/ާޕސްޕޯޓު ކޮޕ އެއް ހުަށހަޅަްނާވނެެއވެ. ިދވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދ  ،މި ފޯމާއެކު ހެިކބަްސދ  ފަރާުތގެ ބަޯއޑ ޓާއަކާއި .1
  ފުރުން ެއެދވިެގންަވނ  ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ.މި ފޯމު .2
 ކަޅުކުލައިންެނވެ. ،ގައެވެ. ލިޔުންަތއް ހުންނަްނވާނ   12ަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް ޓުދިެވހިބަުހްނ، ފަރުމާ ފޮން ،މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނ  .3
 .ނުގަެނވ ެނެއވެ އްއެ މި ޯފމު ބަލަ ،މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަްނޖެހ  މަޢުޫލާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ .4
ުނވަތަ އެއް ފަރާތްތަްށވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަުކގެ މައްޗަށް މަްއސަލަ ރައްުދވާަނމަ،  ،އެއްަފރާތަްށވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ަމއްސަަލ ހުށަހެޅުމަށް އެދ ނަމަ .5

 .އެއިން ކޮްނމެ ފަރާެތއްގެ މަޢުލޫމާތު ވަިކވަކިން ހިމަަނންާވނެެއވެ
ލިޔުެމއްގެ  ލިޔުެމއް ނުވަތަ އެ އެ ،ބަހަކުން ޮއވެފައި  ޫނން އެހެން ިދވެިހބަސް ،ވަތަ ިލޔުމެްއގެ ބަެއއްަނމަެވސްފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުެމއް ނު މި .6

 ބަެއއްގެ ަތރުަޖމާ ހުށަހެުޅމަށް ކޯޓުން ައންަގއިފިނަަމ، ތަރުަޖމާ ހުށަަހޅަްނވާނެެއވެ.
 ާޤނޫނ  ވަކ ެލވެ.  ،އި ޮސއިުކރާނ ޯފމުގަ  ފައިވާަނމަ، މިނު ކޮށްނޫނ  ވަކ ލަކު ައއްޔަ ޤާ މި ފޯމު ފުރާިއރު  .7
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބ 

 

 

 

      40ފޯމް 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު
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 ހުއްދައަށް އެދ  ފަރާތުގެ ނަން 

 ނަން:

 ތު ހައިސިއްޔަ 

 ދަޢުވާލިބ  ފަރާތް  ☐ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް                  ☐

 މައްސަލައިގެ ބާވަތް 

 ތެއްހާލަ ޚާްއޞަ ،މަްއސަލަެއއްަގއި ބެލ  ޓްރެކުން މަްއސަލަތަކުގެ ސްނިޔާގެައވަ  ުނވަތަ މައްސަލަތަކުގެ )ކުދި މައްސަލަ ނިޔާގެ  އަވަސް ނުވަތަ ކުދި ☐
 ަޚބ ެރްއގެ އެްނމެ ގުިޅގެން ަކމަކާ  ވަކި ަފިއވާޅައިކަނޑައަ  ،ދެވ ނ  މަކަށް ޞް ޚަ ކޮންމެ   ުހްއދަ ހުށަހެުޅމުގެ ހެކި ގެ ަޚބ ެރއް ެމނުވ  މެުދވެިރެވގެން

 (.ެށވެހުށަހެޅުމަ ހެކި

 :ތަފުސ ލު ޚަބ ރުގެ ހެކި ބ ނުންވާ ކަމުގެ 

 މައްސަލަ ބާވަތުގެ  ން އެހެނިހެ ☐

 ކަން:ޚަބ ރުގެ ހެކި ބ ނުންވަނ  ކޮން ކަންތަކަކާ ގުޅިގެން 

 

 ނަގަން ހާޒިރުކުރަން ބ ނުން ޚަބ ރުންގެ މަޢުލޫމާތު  ހެކިބަސް 

 ފުރިހަމަ ނަން:

 ދާއިމ  އެޑްރެސް: 

 :ނަންބަރު  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 ފޯނު ނަންބަރު:

 އ މެއިލް އެޑްރެސް: 

 ޚަބ ރުގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް އެދެނ :
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 ތަޢުލ މަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  ސިލުކޮށްފައިވާހާ އ ނާގެ ހެކިބަސް ބ ނުންވާ ދާއިރާއިން ☐

 ތަޢުލ މު ހާސިލުކޮށްފައިވާ ދާއިރާ: .1

 ފާސް:އެންމެ މަތ  ލ މ  ޢު ކޮށްފައިވާ ތަލުހާސި .2

 ދާއިރާއާ ގުޅ  ވަޒ ފާއެއް އަދާކުރާނަމަ؛  ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލ މު .3

 ވަޒ ފާ އަދާކުރާ ތަން:

 :މަޤާމު

 ވަޒ ފާގައި ހ ދަވ  މުއްދަތު:

 ވަތަ ހުއްދައިގެ ނަންބަރުރ  ނު ޓަރަޖިސް

 ލުކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހާސިއ ނާގެ ހެކިބަސް ބ ނުންވާ ދާއިރާއިން  ☐

 ލުކޮށްފައިވާ ދާއިރާ: ހާސިތަޖުރިބާ  .1

 ލުކުރުމުގައި ހ ދަކުރި މުއްދަތު )އަހަރުން(: ހާސިތަޖުރިބާ  .2

 ކުރާނަމަ؛ލުކޮށްފައިވާ ދާއިރާއާ ގުޅ  ވަޒ ފާއެއް އަދާ ހާސިތަޖުރިބާ  .3

 ވަޒ ފާ އަދާކުރާ ތަން:

 މު:ޤާމަ

 ވަޒ ފާގައި ހ ދަވ  މުއްދަތު:

 :ނުވަތަ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު  ގެ ނަންބަރު ރ ރަޖިސްޓަ

 މިންވަރު  ހުރި  ކިބައިގައި  ޚަބ ރުގެ  ތަޖުރިބާ  ޢިލްމާއި ކަމާ ގުޅ  ދާއިރާގެ  ،ޚަބ ރުގެ ހެކިބަސް ހޯދުމަށް އެދ 

 

  ޚަރަދުގެ އަންދާޒާ ޚަބ ރުގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ހިނގާނެ 
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 އިޤްރާރު 

 ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.ޢު ލޫމާތަކ  ތެދު މަ ޢު ފޯމުގައި ދ ފައިވާ މަ  މި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 އިސިއްޔަތު:ނުވަތަ ހަ މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 :ތާރ ޚު

_______________________________________________ 

 އިރުޝާދު 

 ފަރާުތގެ ަވނަަވރު ުހށަހަޅަްނވާެނއެވެ. ަތކުގެ ކޮޕ އާިއ، އެސެޓުފިކެޓުމި ފޯމާއެކު ަޚބ ރުގެ ޕްރޮެފޝަނަލް ހުްއދަތަކުގެ ކޮޕ އާއި، ަތއުލ މ   .1
 .ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ ެދވިެގންަވނ އެ  ފުރުން ފޯމު މި .2
 .ކަޅުކުލައިންެނވެ ،ހުންނަްނވާނ   ލިޔުންަތއް. ގައެވެ 12 ަސއިޒް ފޮންޓް ،ަގއިޓުފޮން ފަރުމާ ،ދިެވހިބަުހން  ،ފުރިަހމަކުރާްނވާނ  ފޯމު މި .3
 .ެނެއވެނުގަެނވ  ެއއްބަލަ ޯފމު މި ،ނުވާަނމަ ފުރިހަމަކޮށްަފއި މަޢުޫލާމތު ފުރިަހމަކުރަްނޖެހ  ފޯމުަގއި މި .4
 ާޤނޫނ  ވަކ ެލވެ.  ،ފޯމުަގއި ޮސިއކުރާނ  ފައިާވނަމަ، މިނު ކޮށްނޫނ  ވަކ ލަކު އަްއޔަޤާ ،މި ފޯމު ފުރާިއރު .5
 ލިޔުމެްއގެ  އެ ނުވަތަ ލިޔުެމއް އެ ،ޮއވެފައި ބަހަކުން އެހެން ނޫން ދިެވހިަބސް ބަެއއްަނމަެވސް ލިޔުމެްއގެ ުނވަތަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު މި .6

 .ހުށަަހޅަްނވާނެެއވެ ތަރުަޖމާ ،ައންަގއިފިނަމަ  ކޯޓުން ހުށަހެުޅމަށް ަތރުަޖމާ ބަެއއްގެ
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބ 

 

 

 

 41ފޯމު 

ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު
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 :އަމުރުގެ އިބާރާތް 

 

 

 

 ދެމިއޮންނާނެ މުއްދަތު: އަމުރު 

 

 

 

 1443 ޛުލްޤަޢިދާ  21
 2022 ޖޫން  21

 

 

 ގެ ނަން(ޤާޟ )

 ޤާޟ  
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ދަޢުވާލިބ  ފަރާތް 

 

 

 42ފޯމު 

ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު
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 ފަރާތާއި ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ދަޢުވާކުރާ 

 

 ދަޢުވާލިބ  ފަރާތް  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 ނަން:

 ރަޖިސްޓަރ  ނަންބަރު: /ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 ރ  އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމ 

 ގ ގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ސް އެޑްރެ ހުންނަ/ދިރިއުޅ  މިހާރު

 ގ ގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނު

   :ރެސްޑްއެ އ މެއިލް

 

 ލިޔުންތައް ރައްދުކުރާނ  

 ލަށް ވަކ  ޤާނޫނ   ☐

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް  ☐

 ނަން:

ރަޖިސްޓަރ   /ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު
 ނަންބަރު:

 ރ  އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމ 

 ން:   ގ ގެ ނަ

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅ  މިހާރު

 ގ ގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 : ނަންބަރުފޯނު

  :އެޑްރެސް އ މެއިލް
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 ލޫމާތު ޢު މަ ނުވަތަ ނިންމުމުގެ  ކޮށްދިނުމަށް އެދ  އަމުރު ނުވަތަ ޙުކުމް ޛުތަންފ  

 ޤަޟިއްޔާގެ ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ނުވަތަ އަމުރުގެ ނަންބަރު:

 ނިމުނު ތާރ ޚު:

 :ޞާ ޚުލާ

 ތަފުސ ލު މައްސަލައިގެ  އެ ،ހިނގަމުންދާނަމަ ކުރަން އެދ  މައްސަލަ ކޯޓެއްގައި ޛުތަންފ  

 މައްސަލަ ހިނގަމުންދާ ކޯޓު: .1

 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: .2

 ހުށަހެޅުނު ތާރ ޚު: .3

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: .4

 ލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:މައްސަ .5

 ގެ ބާވަތް ޛުތަންފ  

 ޛުގެ ތަންފ  ރަހުނު ހިމެނ  ފައިސާ  ☐

 ތާރ ޚު:  ނެރަހުނުގެ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް އަންނާ

 :ތަފުސ ލު ނަމަ އެކަމުގެ ވާއެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި ،ރަހުނުކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް މުދަލެއް

 ޛު ތަންފ ގެރަހުނު ނުހިމެނ  ފައިސާ ☐

 ޛު ތަންފ ފައިސާގެ އަދަދެއް ހިމެނިފައިނުވާ  ☐

 އާބިޓްރ ޝަނުގެ އެވޯޑެއް ނުވަތަ އާބިޓްރ ޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ނެރެފައިވާ އަމުރެއް  ☐

 ކުރަންޖެހ  ތަން ޛު ފ  ތަނެއްގައި ޙުކުމް ތަން  އެ

 ނެއްޙުކުމް ކުރި ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރ ގައި ހުރި ތަ  ☐
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 ޙުކުމް ކުރި ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞުން ބ ރުގައި ހުރި ތަނެއް ☐

 )ރަށާއި އަތޮޅު އެނގ  ގޮތަށް(  :އެ ތަނެއް ހުރި ސަރަޙައްދު   

 އަޅައިދިނުމަށް އެދ  ފިޔަވަޅުތައް  އްނަމަ ޛެތަންފ  ރަހުނު ނުހިމެނ  ފައިސާގެ ނ  ކުރަން އެދެ ޛުތަންފ  

ކުރުމުގެ ޛު އި އަރަނިވެރިޔާގެ ފަރާތުން ޙުކުމް ތަންފ ގަ( ނޫނު ޤާމަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ) 32/2021 ނަންބަރުޤާނޫނު  ،ބައިގައި ލިޔަންވާނ  )މި

 (ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެދ  ފިޔަވަޅުތަކާއި ކޯޓުން ނެރެދ ން އެދ  އަމުރުތަކެވެ. 372ނޫނުގެ އެ ޤާ ،އަޅައިދިނުމަށްއެއްވަގުތެއްގައި ގޮތުން 

 

 އެނގ  މިްނވަރަކުން މިަބއި ފުރިަހމަކުުރމަށް( ،ްއނަމަ ޛެފައިސާ ހިމެނ  ތަންފ  )މާތު ލޫ ޢު ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދަލުގެ މަ 

 އްކަން ނުވަތަ ނޫންކަންލެދަރަނިވެރިޔާގެ މުދަލަކ  ރަހުނު ކުރެވިފައިވާ މުދަ  .1

 ނޫން  އެއްރަހުނު ކުރެވިފަ ☐

 ރަހުނު ކުރެވިފައި ☐

 ރަހުނު މުދަލުގެ ބާވަތް:

 ؛ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތުގެ

 ނަން: 

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު 

 :އެޑްރެސް މެއިލްއ  ރާއިކޯޓުން މުޢާމަލާތު ކުރާނެ ފޯނު ނަންބަ 

 ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ އަގުކަމުގައި ހުށަހަޅާ އަންދާޒާ އަގު: 

 ފުސ ލު އެކަމުގެ ތަ ،ދަނ  ލިބ ނަމަމްމުދަލުން ދަރަނިވެރިޔާއަށް އާ .2

 

 : ސ ލުތަފުއިތުރު  .3

ފާހަގަކުަރންވާެނެއވެ. ައިދ  މިްނވަރަުކން އެނގ  ،ުމދާ ނުއުފުލ  އިުމދަލާ އުފުލ  ،ވިޔަާފރިތަކާއި  ހުރި މިލްުކގައި ަދރަިނވެރިާޔގެ )މިބަިއަގއި

 ( .އެވެވާނެ ވެސް ިހމަނަން  ޢުޫލމާތުމަ ަގބޫލުކުެރވ  ކަމަށް ވާނެ އެހ ައކަށް ުކރުމަށް ޛުޙުުކމް ތަންފ  ފަދަ މަޢުލޫމާތު ތަނާބެހ  ުހރި ދަރަިނެވރިޔާގެ ުމދާ
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 އިޤުރާރު 

 ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.ޢު ލޫމާތަކ  ތެދު މަ ޢު ފޯމުގައި ދ ފައިވާ މަ  މި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 ތު:އިސިއްޔަނުވަތަ ހަ މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 :ތާރ ޚު

_______________________________________________ 

 އިރުޝާދު 

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނ  ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .1
 ކަޅުކުލައިންެނވެ. ،ޔުންަތއް ހުންނަްނވާނ  ގައެވެ. ލި 12ަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް ޓުދިެވހިބަުހްނ، ފަރުމާ ފޮން ،މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނ  .2

 .ނުގަެނވ ެނެއވެ ެއއްމި ޯފމު ބަލަ ،މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަްނޖެހ  މަޢުޫލާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ .3
ޗަށް ަމއްސަލަ ރަްއުދވާނަަމ، އެއިްނ ތަށްުވރެ ގިނަ ފަރާތްތަުކގެ މައްށް އެދ ނަމަ، ުނވަތަ އެއް ަފރާއެއްަފރާތަްށވުރެ ގިނަ ފަރާުތން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަ .4

 ކޮންމެ ފަރާެތއްގެ މަޢުޫލމާތު ވަިކވަކިން ހިމަނަްނވާެނއެވެ.

 ފޯމާއެުކ ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ. ކުުރމަށް ެއދ  ޙުުކމް ނުވަތަ ައމުރު ުނވަތަ ނިންުމުމގެ ކޮޕ  މިޛުތަންފ  .5
އަިދ ، ޕާސްޕޯުޓގެ ކޮޕ ( ،ަރއްޔިތެއް ނޫްނނަމަ )ދިވެހި ގެ ކޮޕ ން އަްނގަިއދ  ކާޑުިދވެހި ަރއްޔިތެއްކަ ފަރާތުގެ  އެ ،މަްއސަލަ ހުށަހަޅަނ  ފަުރދަކުނަމަ  .6

 ،އެަކން އެނގ ނެ ލިުޔމެްއގެ ކޮޕ  ،ަފިއވާ ިއދާާރެއއް ނަމަ ދައިޤާނޫނ  ޝަްޚޞެއްަނމަ، ސެޓްފިކެޓް ޮއފް ރެިޖސްޓްރ ޝަްނގެ ކޮޕ ، ާޤނޫނަކުން އުފައް 
 .މި ފޯމާއެކު ހުށަަހޅަްނވާެނއެވެ

ފަިއވާ އިާދރާއަުކންނަަމ، ޤާނޫނ  ަޝޚްޞަކުން ނުވަތަ ާޤނޫނަކުްނ ަދއިުނވަތަ ޤާނޫނަކުން އުަފއް، ހުށަހަޅަނ  ޤާޫނނ  ޝަޚްަޞކުންނަމަމަްއސަލަ  .7
 ހުށަހަޅަން ވާެނއެވެ.މި ޯފާމއެކު  ،ޅަން ނިްނމިކަުމގެ ލިޔުންހަަފިއވާ އިާދާރއަކުން ަމއްސަލަ ހުށަދައިއުފައް 

ލިޔުންތަކުގެ  ފަދަ ޤަާރރު ުނވަތަ ރިޒޮިލއުޝަން ބޯޑު ފާސްކޮށްފަިއވާ ،ކޮށްއައްަޔނު ފަރާެތއް ކަނޑައަޅާ ުރަމށްތަްމސ ލުކު ަޝޚްޞެްއނަމަ ޤާނޫނ  .8

 ކޮޕ  ހުށަހަޅަްނވާނެެއވެ.
 ކޮށްފަިއވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނ ގެ ޮކޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ.ައްއޔަނުފަރުދުން ަތމްސ ލުކުުރމަށް ވަކ ލަކު  .9

ލިޔުެމްއގެ ަބއެްއެގ  ލިޔުެމއް ނުވަތަ އެ އެ ،ބަހަުކން ޮއވެަފއިނޫން  ެމއް ުނވަތަ ލިޔުމެްއގެ ަބެއއްނަަމވެްސ ިދވެިހބަސްފޯާމއެކު ހުށަަހޅާ ލިޔު މި .10
 .ތަުރޖަމާ ހުށަަހޅަްނވާެނެއވެ ،ތަރުަޖމާ ހުށަހެުޅމަށް ކޯޓުން އަްނގައިިފނަމަ
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

 43ފޯމު 
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 މައުޟޫއ  ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު  ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 

  

 ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދާ 

 

 ރަހުނު ހިފި ފަރާތް  ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތް 

  

 ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދާ  ރަހނުކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް 

  

 މުގެ ހުއްދަ ދިން ތާރ ޚު ލު ވިއްކައި ރަހުނު  މުގެ ހުއްދައަށް އެދުނު ފަރާތް ވިއްކައިލު ރަހުނު 

  

 މުގެ ހުއްދަ ދެމިއޮންނާނެ މުއްދަތު ވިއްކައިލު ރަހުނު  ބާކ ގައި ހުރި މިންވަރު  ދަރަނ ގެ  ހަމަޔަށް  ތާރ ޚާ  ދިން  ހުއްދަ 

  

 ފައިސާގެ އަދަދު  އަންގައިފައިވާ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުން ދައްކަން 

 

 ކުރެވުނު ބައި ޛު ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ތަންފ  

 

 ނުކުރެވ  ބައި  ޛު ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ތަންފ  

 

 މުގެ ހުއްދަ ދ ންޖެހުނު ސަބަބު ވިއްކައިލު ރަހުނު 

 

 1443 ޛުލްޤަިޢދާ 21
 2022 ޖޫން 21

 ގެ ަނން(ޤާޟ )

 ޤާޟ  
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 :ތާރ ޚު

_______________________________________________ 

 ހުއްދައަށް އެދ  މ ހާ 

 :ްފުރިހަމަ ނަނ 
 :ްދާއިމ  އެޑްރެސ 
 ްނަންބަރު:  އަންގައިދ  ކާޑުދިވެހި ރައްޔިތެއްކަނ 
  ެނަންބަރު:ފޯނު ގުޅ ނ 
 :ްއ މެއިލް އެޑްރެސ 

  ރަށުން ބ ރަށް ދާން އެދ  މުއްދަތު:

  ރަށުން ބ ރަށް ދާން އެދ  ސަބަބު:

 ވާ ޤަޟިއްޔާތައް ހާޒިރު 

 ސެކްޝަން  ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު  ސެކްޝަން  ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު  ސެކްޝަން  ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 

      

      

 44ފޯމު 
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ދަޢުވާލިބ  ފަރާތް 

 

 

 45ފޯމު 

ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު
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 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާއި ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބ   ފަރާތް  ދަޢުވާކުރާ 

 ނަން:

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 ރ  އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމ 

 ގ ގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅ  މިހާރު

 ގ ގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނު

 :އެޑްރެސް އ މެއިލް

 ލިޔުންތައް ރައްދުކުރާނ  

 ލަށް ވަކ  ޤާނޫނ   ☐

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް    ☐

 ނަން:

 ނަންބަރު: ގައިދ  ކާޑުދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަން 

 ރ  އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމ 

 ގ ގެ ނަން:   

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅ  މިހާރު

 ގ ގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 : ނަންބަރުފޯނު

     :އެޑްރެސް އ މެއިލް

 ލޫމާތު ޢު ގެ މަ މުދ  އަމުރު ނުވަތަ ޙުކު ކޮށްދިނުމަށް އެ ޛުތަންފ  

 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ނެރުނު ކޯޓުގެ ނަން: 

 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ނެރުނު ޤައުމު:
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 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ނަންބަރު:

 ނިމުނު ތާރ ޚު:

 ޙުކުމްކޮށްފައިވަނ ؛

 ގައި ހާޒިރުމެއްގެ ޣައިރު ޞްޚަ ☐

 ގައެއްނޫންހާޒިރު ޚަސްމެއްގެ ޣައިރު  ☐

 :ޞާޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ޚުލާ 

 

 މައްސަލަ  އެ  ،އި ހިނގަމުންދާނަމަކުރަން އެދ  މައްސަލަ އެއްވެސް ކޯޓެއްގަޛުތަންފ  

 ހިނގަމުންދާ ކޯޓު: .1

 އުމު:ޤަހިނގަމުންދާ ކޯޓު ހުރި ރަށާއި  .2

 ނަންބަރު: .3

 ހުށަހެޅުނު ތާރ ޚު: .4

 ހުށަހެޅި ފަރާތް: .5

 ރައްދުވާ ފަރާތް: .6

 ތަފުސ ލު އެކަމުގެ  ،ތ  ފަރުވާއަކަށް އެދ ނަމަވަގުތ  ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ވަގު 

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓު  މި 

1 . 

2 . 
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 ބާވަތް ގެ ޛުތަންފ  

 ޛުގެ ތަންފ  ރަހުނު ހިމެނ  ފައިސާ  ☐

 ތާރ ޚު:  ނެރަހުނުގެ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް އަންނާ

 :ތަފުސ ލު އެކަމުގެ  ،ނަމަވާށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިއެއްވެސް ފަރާތަކަ ،ފައިވާ އެއްވެސް މުދަލެއްކޮށްރަހުނު

 ޛުގެ ތަންފ ރަހުނު ނުހިމެނ  ފައިސާ ☐

 ޛު ތަންފ ފައިސާގެ އަދަދެއް ހިމެނިފައިނުވާ  ☐

 އާބިޓްރ ޝަނުގެ އެވޯޑެއް ނުވަތަ އާބިޓްރ ޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ނެރެފައިވާ އަމުރެއް  ☐

 

 ކުރަންޖެހ  ތަން ޛު ތަންފ   ތަނެއްގައި ޙުކުމް  އެ

 ގެ ތެރ ގައި ހުރި ތަނެއްޚްތިޞާޞް ޙުކުމް ކުރި ކޯޓުގެ އި ☐

 ން ބ ރުގައި ހުރި ތަނެއްޚްތިޞާޞުޙުކުމް ކުރި ކޯޓުގެ އި ☐

 )ރަށާއި އަތޮޅު އެނގ  ގޮތަށް(  :އެ ތަނެއް ހުރި ސަރަޙައްދު   

 ތަފުސ ލު މުގެ އެކަ  ،އެއްވެސް ލުޔެއް ދ ން ބ ނުންނަމަފަރާތުން  ދަޢުވާކުރާ 

 

 އަޅައިދިނުމަށް އެދ  ފިޔަވަޅުތައް އްނަމަ ޛެތަންފ  ރަހުނު ނުހިމެނ  ފައިސާގެ  ނ  ކުރަން އެދެ ޛުތަންފ  

ކުރުމުގެ ޛު އަރަނިވެރިޔާގެ ފަރާތުން ޙުކުމް ތަންފ  ،އިނު( އާނޫޤާ މަދަނ  އިޖުރާއަތުގެ ) 32/2021ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ބައިގައި ލިޔަންވާނ  )މި
 (.ޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެކެވެފިނުމަށް އެދެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން އަޅައިދި 
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 ލޫމާތު )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން(ޢު ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދަލުގެ މަ 

 އްކަން ނުވަތަ ނޫންކަންލެދަރަނިވެރިޔާގެ މުދަލަކ  ރަހުނު ކުރެވިފައިވާ މުދަ  .1

 ނޫން  އެއްރަހުނު ކުރެވިފަ ☐

 ރަހުނު ކުރެވިފައި ☐

 ރަހުނު މުދަލުގެ ބާވަތް:

 ؛ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތުގެ

 ނަން: 

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު 

 :އެޑްރެސް މެއިލްއ  ރާއިކޯޓުން މުޢާމަލާތު ކުރާނެ ފޯނު ނަންބަ 

 ޒާ އަގު:ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ އަގުކަމުގައި ހުށަހަޅާ އަންދާ 

 ތަފުސ ލު އެކަމުގެ  ،ދަނ  ލިބ ނަމަމުދަލުން ދަރަނިވެރިޔާއަށް އާމް .2

 

 : ތަފުސ ލުއިތުރު  .3

ާފހަގަކުަރންވާެނެއވެ. އަިދ  މިްނވަރަކުން އެނގ  މުދާ ނުއުފުލ  އިމުދަލާ  ވިޔަފާރިތަކާއި އުފުލ  ހުރި މިލްކުގައި  ދަަރނިެވރިާޔގެ ބައިަގއި )މި
 (.ެއވެވެސް ިހމަނަްނވާނެ  މަޢުލޫމާތު ަގބޫލުކުެރވ  ވާނެކަމަށް އެހ ައކަށް ކުުރމަށް ޛުޙުކުމް ތަންފ   ފަދަ މަޢުޫލމާތު ބެހ ތަނާ  ުހރި ދަރަިނެވރިޔާގެ މުދާ
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 އިޤުރާރު 

 ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.ޢު ލޫމާތަކ  ތެދު މަ ޢު ފޯމުގައި ދ ފައިވާ މަ  މި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 އިސިއްޔަތު:ނުވަތަ ހަ މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 :ތާރ ޚު

_______________________________________________ 

 އިރުޝާދު 

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނ  ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .1
 ކަޅުކުލައިންެނވެ. ،ގައެވެ. ލިޔުންަތއް ހުންނަްނވާނ   12ަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް ޓުދިެވހިބަުހްނ، ފަރުމާ ފޮން ،ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނ  މި .2
 .ނުގަެނވ ެނެއވެ ެއއްމި ޯފމު ބަލަ ،މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަްނޖެހ  މަޢުޫލާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ .3
ން ަމއްސަަލ ހުށަހެޅުމަށް އެދ ނަމަ، ުނވަތަ އެއް ފަރާތްތަްށވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަުކގެ މައްޗަށް މަްއސަލަ ރައްުދވާަނމަ، އެއްަފރާތަްށވުރެ ގިނަ ފަރާތު .4

 އެއިން ކޮްނމެ ފަރާެތއްގެ މަޢުލޫމާތު ވަިކވަކިން ހިމަަނންާވނެެއވެ.
 ހުށަހަޅަްނވާނެެއވެ. ފޯާމެއކު މި ،ކުުރމަށް ެއދ  ޙުުކމް ނުވަތަ ައމުރު ުނވަތަ ނިންުމުމގެ ކޮޕ ޛުތަންފ  .5
، ާޕސްޕޯޓުގެ ކޮޕ ( ،ރައްިޔތެއް ޫންނނަމަ )ިދވެހި ގެ ކޮޕ ދިެވހި ަރއްޔިތެއްަކން އަްނަގިއދ  ކާޑުފަރާތުގެ  އެ ،މަްއސަލަ ހުށަހަަޅނ  ފަުރދަކުނަމަ  .6

 ނ އެކަން އެނގ  ،ރާެއްއ ނަމަަފއިވާ ިއދާ ދައިއަދި ާޤނޫނ  ޝަްޚޞެއްަނމަ، ސެޓްިފކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓްރ ަޝންގެ ކޮޕ ، ޤާނޫނަކުން އުަފއް 
 .މި ފޯާމއެކު ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ ،ލިޔުމެްއގެ ކޮޕ 

ަނމަ، ާޤނޫނ  ޝަްޚޞަކުން ނުވަތަ ާޤނޫނަކުްނ  ަފއިވާ ިއާދރާއަކުންަދއިމަްއސަލަ ހުށަހަޅަނ  ޤާނޫނ  ަޝޚްޞަުކންނަމަ، ުނވަތަ ާޤނޫނަކުން އުަފއް .7
 ހުށަހަޅަން ވާެނއެވެ.މި ޯފާމއެކު  ،ން ނިްނމިކަުމގެ ލިޔުންޅަހަަފިއވާ އިާދާރއަކުން ަމއްސަލަ ހުށަދައިއުފައް 

ލިޔުންތަކުެގ  ަފދަ ަޤރާރު ުނވަތަ ިރޒޮލިުއޝަން ބޯޑު ާފްސކޮށްފައިވާ ،ކޮށްައއްޔަނު ފަރާެތއް ކަނޑަައޅާ ތަްމސ ލުކުުރމަށް  ަޝޚްެޞއްަނމަ ޤާނޫނ  .8
 ކޮޕ  ހުށަހަޅަްނވާނެެއވެ.

 ކޮށްފަިއވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނ ގެ ޮކޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ.ޔަނުައއް ފަރުދުން ަތމްސ ލުކުުރމަށް ވަކ ލަކު  .9
ލިޔުެމއްގެ ބަެއްއެގ  ލިޔުެމއް ުނަވތަ އެ އެ ،ޫނން ބަހަކުން އޮވެަފއި ފޯާމއެކު ހުށަަހޅާ ލިޔުމެއް ނުަވތަ ލިޔުމެްއގެ ަބެއއްނަަމވެސް ިދވެހިަބސް މި .10

 ހުށަަހޅަްނވާެނެއވެ.ތަރުަޖމާ ހުށަހެުޅމަށް ކޯޓުން އަްނގައިިފނަމަ، ތަުރޖަމާ 
 ޫލމާތު މިޯފާމއެކު ހުށަހަޅަްނވާެނެއވެ.ޢުމަ އެ ،މަޢުލޫމާެތއް ލިބިފަިއވާަނމަ އެހެނިެހން ވެާދނެ އެހ އަކަށް ތަންފ ޛުކުުރމަށް ޙުކުމް ުނވަތަ ައމުރު .11
ލުކުރާ ިދވެހި ތަރުަޖމާ ަގބޫތަކުގެ ކޯޓުން ލިޔުން ފޯމާއެކު ހުށަަހޅާ ލިޔުންތައް ހުރ  ދިވެިހބަހުން ކަުމަގއި ނުވާަނމަ، އެ ިލޔުންތަކާއެކު އެ މި .12

 ނުވަތަ ަސރޓިފައިކޮށްަފއިވާ އިނގިރ ިސ ތަރުޖަމާ ހުށަަހޅަން ވާނެެއވެ. 
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 
 

 

 ލޫމާތު ޢު ފަރާތުގެ މަ  ފޯމު ހުށަހަޅާ 

   -ނަން:

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން   -ރެސް:ދާއިމ  އެޑް
 އަންގައިދ  ކާޑު

 :ނަންބަރު

 

  -:ޑްރެސްމިހާރު އުޅ  އެ

  

 އްލުކުރުން ޙަ މައްސަލަ 

ކުރަންވާނެއެވެ. އެއ  ދެފަރާތުން  ދަރަޖައަކަށް މަސައްކަތް  އެންމެ މަތ   ވ  ،އްލުކުރުމަށްޙަޝަރ ޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ 
މަށް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ. އްލުކުރުޙަ ގެ ތެރެއިންވެސް މައްސަލަމަރުޙަލާ އްލުކުރުމުގެ ޙަ ނެވެ. ނުވަތަ މައްސަލަންވާހަކަދައްކައިގެ
 އަންނަނިވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުން އެދެމެވެ. ،ކުރާ ފިޔަވަޅުތައް ކޯޓުން އެނގެން ބ ނުންވާތ ތުސްގައަޅަން  ،އެހެންކަމުން

 ނެކެވެ.ނޫ  ☐ އާއެކެވެ. ނުވަތަ ؟ ހެއްޔެވެއްލުކުރަން ބ ނުން ޙަލާގައި މައްސަލަ ޙަ މަރު ކޯޓު .1
☐ 

ލަން ސައިޖައްޑުދުވަހަށް މަ)ތިރ ސް(  30އްލުކުރުމަށް ޙަ ގައި މައްސަލަބ ރު ކޯޓުން .2
 ؟ ހެއްޔެވެ ބ ނުން

  ☐އާއެކެވެ.
 ☐ނެކެވެ.ނޫ

އްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކ  ބ ނުންކަމެއް ޙަގައި މައްސަލަ މަރުޙަލާ  މި ،ކަމުގައި ވަނ ނަމަ ނ  ނޫނެކ  ދި އަށް ޖަވާބު 1ސުވާލު 
 ބު ތިރ ގައި ބަޔާންކުރާށެވެ. ސަބަ ނޫންކަމަށް ދެކ 

 

 

 ލޫމާތު ސާފުކުރާ ފޯމު ޢުކަނޑައެޅުުމގެ މަ  ރެކްޓް

 46ފޯމު 
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 ☐ނުވާނެ   ☐ވާނެ  ؟ހެއްޔެވެ  ތަށް ނޯޓިސްދ ފައިވާނެރާފަ ކުރާ ދަޢުވާހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން  ދަޢުވާ

 ރާށެވެ.ންކު ޔާނޫންކަމަށް ޖަވާބުދ ނަމަ ކ އްވެގެންކަން ބަ

 

 

 

 ލޫމާތު ސާފުކުރުން ޢުދާނެ ގޮތާ ގުޅ  މަކުރިޔަށް މައްސަލަ

  ހެއްޔެވެ؟ އަދަދެއްގެ ފައިސާއެއް ހައިހިމެނެނ  ކި މަތުގައިޞޫޚު މި

 ވާނެހުށަހަޅައިފައި ގުޅިގެން އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް  ޔާމައްސަލަ މި
 ؟ ހެއްޔެވެ

 (ކުރުަމށް އެުދން.ޙުުކމްނުލައި  ޝަރ ޢަތަކާ -މިސާލަކަށް:)

 ☐ ނެކެވެ.ނޫ  ☐ އެކެވެ.އާ

 ކަމަކަށް ބަޔާންކުރާށެވެ. އެއ  ކޮން ،އާއެކ  ނަމަ

 

 

 ތިރ ގައި ބަޔާންކުރާށެވެ. ،މާތުލޫޢުއަކާ ގުޅ  މަވާޤިޢާވާ ހެކިންގެ ކިބައިން ސާފުކުރަން އެދ  ހުށަހަޅައިފައި ކ ގެ ގޮތުގައި ހެ

 ވާޤިޢާ ހެކ ގެ ކިބައިން ސާފުކުރަން ބ ނުންވާ ކަމެއް/ ނަން  ހެކ ގެ

  

 

 

 

 

 ☐ .ނެކެވެނޫ  ☐ .އެކެވެއާ ؟ ހެއްޔެވެ ޝަރ ޢަތުގައި ޚަބ ރުންގެ ހެކިބަސް ބ ނުންކުރާނަން

 ☐ .ނެކެވެނޫ  ☐ .އެކެވެއާ ؟ ހެއްޔެވެ ޚަބ ރުގެ ރިޕޯޓު ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިން 
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ވަމު ޚަބ ރަކު ބ ނުންކުރުމަށް އެއްބަސް ދެފަރާތުން އެއް މައްސަލައިގައި މި
 ؟ ހެއްޔެވެ

 ☐ .ނެކެވެނޫ  ☐ .އެކެވެއާ

ތިރ ގައި  ،ލޫމާތުޢުމ ހެއްގެ މަ އެ ،އެހެން ޚަބ ރަކު ގެންނަން އެދ ނަމަދެފަރާތުން ހުށަހެޅުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ޚަބ ރާއި 
 ބަޔާންކުރާށެވެ.

 ޚަބ ރުގެ ދާއިރާ  ރެހާއެކު ޚަބ ރުގެ ނަން އެޑް 

  

 ☐ .ނެކެވެނޫ  ☐ .އެކެވެއާ ؟ ހެއްޔެވެ ލ ހުގައި ބ ނުންވަނ  ޝަފަހ ކޮށް މަޖި ޚަބ ރު ހެކިބަސް އަހަން

 ރޫރ ވަނ  ކ އްވެގެންކަން ތިރ ގައި ބަޔާންކުރާށެވެ.ޟައެކަމަށް  ،އެދ ނަމަޝަފަހ ކޮށް ހެކިބަސް އަހަން 

 

 ކ  ޓްރެކް:ކަމަށް ދެ ޓްރެކްމައްސަލަ ބެލުމަށް ފޮނުވަން އެންމެ އެކަށ ގެންވާ  މި

 ޓްރެކް މައްސަލައިގެ  ކުދި  ☐

 މައްސަލައިގެ ޓްރެކް އަވަސްނިޔާގެ   ☐

 ޓްރެކް ބޮޑެތި މައްސަލައިގެ   ☐

ސަބަބަކ  ކޮބައިކަން ތިރ ގައި  އެގޮތަށް ދެކ  ،ކަމަށް ނުވާނަމަޓްރެކުމައްސަލަ ފޮނުވ ނެ  އާންމު އުސޫލުން އެ ޓްރެކަކ ގައި ބަޔާންކުރި މަތ 
 ބަޔާންކުރާށެވެ.

 

  -ގަށް މައްސަލަ ފޮނުވަން އެދ ނަމަ:ނބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ރޮ

 ☐ .ނެކެވެނޫ  ☐ .އެކެވެއާ ؟ހެއްޔެވެ ވ   ރާތަށް ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސްވެވިފައިގުޅ ގޮތުން ދެފަ ހެކި ހާމަކުރުމާ ކް ރޯނިޓް އިލެކް

 ☐ .ނެކެވެނޫ  ☐ .އެކެވެއާ ؟ ހެއްޔެވެ ވެވިދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވ  ބަސްއެއް ،އެގޮތަށް އެއްބަސްވެވިފައި ނުވާނަމަ

ދާގޮތުގެ ިއރުާޝދުެދވ   ކުރިޔަށްއަށް މަްއސަލަ ޢާ ާވޤި އެ ،ކ  ކޮަބއިތޯާއއިއަޢާނިންަމންޖެހ  ާވޤި ހެކި ހާމަކުރުުމގައި ކޯޓުން ގޮތެއް ރޯނިކްއިލެކްޓް
 ކަެމއް ތިރ ގައި ބަާޔންކުރާެށވެ. އެ ،ިނންމަން އެދ ަނމަ ައޑުއެުހމެްއގައި ގޮތެއް އަޑުެއހުެމއްަގއި ުނވަތަ ވަކި

 

 ގުޅ  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން  ކުރުމާޝަރ ޢަތް ތާވަލު 
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  ގެ ޝަރ ޢަތުގެ އަޑުއެހުމަށް ހ ދަވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވ  ވަގުތު ޝަރ ޢަތުގައި ނުވަތަ ފަހު

 ދުވަހެއް އެބައޮތް ނުވ ނެ ވަކި ހާޒިރުފަރާތަށް ކޯޓަށް  ކުރާ ދަޢުވާޝަރ ޢަތަށް ހެކިންނަށާއި 
 ބަޔާންކުރާށެވެ. ތަފުސ ލުތިރ ގައި  ،އޮތްނަމަ؟ ހެއްޔެވެ

 ☐ ނެކެވެނޫ  ☐ .އެކެވެއާ

 ވަސް ނުވެވ ނެ ދު  ހާޒިރު  ނަން 

  

 ލޫމާތު ސާފުކުރުން ޢުގުޅ  މަ ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ އިރުޝާދާ

ގެންދިއުމަށް އެންމެ އެކަށ ނެކަމަށް ފެންނަ އިރުޝާދުތައް ލިސްޓުކޮށް ކުރިޔަށްމައްސަލަ 
 ހުށަހަޅައިފިންތޯ؟ 

 ☐ނެކެވެނޫ   ☐އެކެވެއާ

 ☐ނެކެވެނޫ   ☐އެކެވެއާ ؟ވ  ހެއްޔެވެ ހުށަހެޅި އިރުޝާރުތަކަށް ދެފަރާތަށް އެއްބަސްވެވިފައި މި

 ލޫމާތު ސާފުކުރުން ޢު ގުޅ  މަ ޚަރަދާ

 ގަކ  ކުދިނގުކަމަށް ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޚިޔާރުކޮށްފައިވާ ރޮނނުވަތަ މައްސަލަ ގެންދެވ ނެ ރޮ ،ވަކ ލަކު އައްޔަނުކޮށްފައި ނުވާނަމަ
 ގަކަށް މައްސަލަ ފޮނުވ ނެކަމަށް ފޯމުނނޫން ރޮ ގުނށަހެޅ ނެ ރޮނުވަތަ އާންމުކޮށް މައްސަލަ ހު ،ގުކަމުގައި ވާނަމަނމައްސަލަތަކުގެ ރޮ

 ނުޖެހ ނެއެވެ. ށެއްބައި ފުރިހަމަކުރާކަ މި ،ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ

  ؟ބައިހެއްޔެވެ ޚަރަދުގެ މިންވަރަކ  ކޮ ހިނގައިފައިވާހުށަހަޅާ ހިސާބަށް  ފޯމު

  ؟ބައިހެއްޔެވެނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދަކ  ކޮހިނގާ ހަމަޔަށްކޮށް މައްސަލަ ނިމުމާޖުމުލަ

 އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު 

 ☐ ނެކެވެނޫ   ☐އެކެވެއާ ؟ހެއްޔެވެގައި ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް އެއްކަރުދާސް ކޮށްފިން ފޯމާއެކު ލޫމާތު ޢުމަ މި

 ☐ ނެކެވެނޫ   ☐އެކެވެއާ ؟ ހެއްޔެވެ ކުރާ ހުށަހެޅުމެއް އެބައޮތްތު ސްގަމައްސަލައިގައި ހުށަހަޅަން 

  -ހުށަހެޅުމެއް ބަޔާންކުރ : އޮތްނަމަ އެ

  -ތާރ ޚު:                                 -ސޮއި:
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   -ނަންބަރު:ފޯނު ގުޅ ނެ 

   -ރެސް:އ މެއިލް އެޑް
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 
 

 

 

 

 

ފޯމު ހުށަހަޅަންޖެހ  އެންމެ ފަހުގެ  މި
 -ތާރ ޚު:

  

އްސަލައިގެ ޝަރ ޢަތް ހިންގުމަށް މަ
ތާރ ޚު ނުވަތަ  ހަމަޖެހިފައިވާ

  -ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު :

  

 ލޫމާތު ޢު މަ  ފަރާތުގެ  ފޯމު ހުށަހަޅާ 

   -:މާއި އެޑްރެސްނަ

 ☐ ދަޢުވާލިބ  ފަރާތް  ☐ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 އިރުޝާދުތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން 

   ☐އެކެވެއާ ފައިވާ އިރުޝާދުތަކުގައި އަހަރެން ކުރަންޖެހ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރިން.ކޯޓުން ދ  

 ☐ ނެކެވެނޫ

 އިރުޝާދުތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން 

 ފުރިހަމަކުރަންޖެހ  ތާރ ޚު  ނުކުރެވުނު އިރުޝާދު  ޢަމަލު

  

 ބ ނުންވާަނމަ ވަކި) ☐ ނުވ  މެއްބ ނު  ☐ ބ ނުންވ  ތުރު އިރުޝާދު ޝަރ ޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން އި
  (!ކަރުދާެހއްަގއި ބަާޔންކުރ 

 ☐ ނުވ އެއް އެއްބަސްވެވިފަ  ☐އިތުރަށް ދިނުމަށް އެދ  އިރުޝާދަށް ދެފަރާތަށް އެއްބަސްވެވިފައިވ  
 

 

 

ޗެކުލިސްޓު  ލާގެޙަމަރު  ުކރ ގެ  ޝަރ ޢަތުގެ

 47ފޯމު 
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 ހެކިންގެ ހެކިބަސް 

ހެކިބަސް އަދާކުރާ މ ހުންގެ އަދަދު 
 ން ފިޔަަވއި()ޚަބ ރު 

  

 ދުވަހެއް ބަޔާންކުރ   ނުވ  ދުވަހެއް ވާނަމަ އެހާޒިރުނުވާނަމަ ހެކިންނަށް  ކަނޑައަޅައިފައިޝަރ ޢަތުގެ އަޑުއެހުންތަކުގެ ތާވަލު 

 ސަބަބު ނުވ ނެ ދުވަސް ހާޒިރު ހެކިވެރިޔާގެ ނަން 

   

 ރާށެވެ.ކަމެއް ބަޔާންކު މަކަށް ހަމަޖައްސަންޖެހ ނެނަމަ އެ ތެއް ނުވަތަ އިންތިޒާމެއް ހެކިވެރިއަކަށް ނުވަތަ ޚަޞްވަސ ލަވަކި ޚާއްޞަ 

  

 ޚަބ ރު

 ދެފަރާތުން  ޚާއްޞަ ދާއިރާ  ނަން
ރިޕޯޓަށް 
 އެއްބަސް 

ޝަފަހ ކޮށް 
ހެކިބަސް 

އެހުމުގެ ހުއްދަ 
 ކޯޓުން 

  ☐ އެކެވެ.ނއާ  
 ☐ ނެކެވެ.ނޫ

  ☐އެކެވެ.ނއާ
 ☐ ނެކެވެ.ނޫ

  ☐ އިދ ފަ
 ☐ ނެކެވެ.ނޫ

  ☐.އެކެވެނއާ  
 ☐ .ނެކެވެނޫ

  ☐އެކެވެ.ނއާ
 ☐ ނެކެވެ.ނޫ

  ☐ އިދ ފަ
 ☐ ނެކެވެ.ނޫ

  ☐ އެކެވެ.ނއާ  
 ☐ ނެކެވެ.ނޫ

  ☐ އެކެވެ.ނއާ
 ☐ ނެކެވެ.ނޫ

  ☐ އިދ ފަ
 ☐ .ނެކެވެނޫ

  ☐ނެކެވެ.ނޫ   ☐އެކެވެ.ނއާ؟   ހެއްޔެވެ  ޚަބ ރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިއްޖެ

  ☐ ނެކެވެ.ނޫ  ☐އެކެވެ.ނއާ؟  އިވ  ހެއްޔެވެ ސްވާ ބަޔާނެއްގައި ސޮއިކޮށްފަޚަބ ރުން އެއްބަ
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ނުވ ނެ ތާރ ޚު  ހާޒިރުއ ާނއަްށ  ،ބ ނުންނަމަ) ☐ ނެކެވެ.ނޫ  ☐އެކެވެ.ނއާ؟ ހެއްޔެވެޚަބ ރުންގެ ހެކިބަސް ޝަފަހ ކޮށް އަހަން ބ ނުން
 (ރާެށވެ.ބަޔާންކު

 ސަބަބު ނުވެވ  ދުވަސް ހާޒިރު ނަން

   

 ދަލުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނ  ވަކ ލު ބަ

   ☐ ބަދަލުގައި ☐ ޤާނޫނ  ވަކ ލު  ☐ ތަމްސ ލު ކުރާނ :  އަމިއްލައަށް ޚަޞްމުޝަރ ޢަތުގައި 
  

  ☐ ނުވ އެއް ކަނޑައަޅައިފަ  ☐ ޝަރ ޢަތުގެ އަޑުއެހުމުގެ ތާވަލު މިހާތަނަށް: ކަނޑައަޅައިފި

 ރާށެވެ.ނުވ ނެ ދުވަސްތައް ބަޔާންކު  ޒިރުހާޝަރ ޢަތަށް  ،ނުވާނަމަކަނޑައަޅައިފައި

 ސަބަބު ނާދެވ ނެ ދުވަސްތައް ނަން

   

 ޝަރ ޢަތް 

 ☐ނުވ  އެއް މެދުވެރި    ☐ ޝަރ ޢަތުގައި ހ ދަވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވ  މުއްދަތަށް ބަދަލެއް އަންނަ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެއްޖެ
)ހެކިންނާ ޓު. ނިށް ލަފާކުރެވ  ވަގުތަކ : ____ ދުވަސް ____ ގަޑި  ____ މިހ ދަވާނެ ކަމަ ،މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް ބަޔާންކުރާނަމަ

 ހުށަހަޅާ ވަގުތު ހިމަނައިގެން( ބަޔާން ޞާސުވާލުކުރުމާއި، ދެފާަރތުގެ ޚުލާ

 ☐ ނެކެވެ ނޫ  ☐ އެކެވެނއާ؟   ހެއްޔެވެ ބަޔާންކުރި މުއްދަތަށް ދެފަރާތަށް އެއްބަސްވެފައިވ   މަތ ގައި މި

 ☐ ނެކެވެ ނޫ  ☐ އެކެވެ ނއާ؟   ހެއްޔެވެ  ވާ ޝަރ ޢަތުގެ ތާވަލަށް ދެފަރާތަށް އެއްބަސްވެވިފައިވ ހުށަހަޅައިފައި މިހާރު ފޯމާއެކު  މި

  

 ހަމައެކަނި އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތަކަށް ޚާއްޞަ 

ތާގެ ކުރިން ފުށްފައިވާ ތާރ ޚުގެ ތިން ހަ ލެއްގެ ގޮތުން އަވަސްނިޔާގައި ޝަރ ޢަތް ފެށުމަށް ތާވަލުކޮއުސޫއާންމު  ،ނެތްނަމަ ހާލަތެއް ޚާއްޞަ
 ؟ވަމު ހެއްޔެވެމުއްދަތެއްގެ ތެރ ގައި އަމުރު ފޮނުވުމަށް އެއްބަސް ވުމުގެ އަމުރު ނުވަތަ ނޯޓިސް ފޮނުވ ނެއެވެ. މިއަށްވުރެ ކުރުހާޒިރު ކޯޓަށް 

 ☐ ނެކެވެ ނޫ  ☐ އެކެވެނއާ
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 ލިޔުންތަކާއި ފ ގެ ޗެކްލިސްޓު 

 ހުށަހަޅާ ޝަރ ޢަތުގެ ތާވަލު  ☐  އަންދާޒާކުރެވ  ޝަރ ޢަތުގެ ޚަރަދު  ☐ ތަކެތި ހުށަހެޅިން މިފޯމާއެކު  ރެން މިހުއަ

 
  -ތާރ ޚު:                                 -ސޮއި:

       

    -ފޯނު ނަންބަރު:

އ މެއިލް 

  -އެޑްރެސް:
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ފަރާތް  ހުށަހަޅާ

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ރައްދުވާ 

 

 

 

  48ފޯމު 

އްޔާ ޤަޟި 
 ނަންބަރު
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 ބައި( )ފޯމުގެ ފުރަތަމަ

 ވަޞިއްޔަތުން ލިބުނު މ ހާއާއި ވާރިސުންގެ މަޢުލޫމާތު 

 

 ވާރިސުންގެ މަޢުލޫމާތު  ވަޞިއްޔަތުން ލިބުނު މ ހާ މަޢުލޫމާތު 

 ނަން:

 ނަންބަރު: ގައިދ  ކާޑުދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަން 

 ރ  އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމ 

 ގ ގެ ނަން:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅ  މިހާރު

 ގ ގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނު

   :އެޑްރެސް އ މެއިލް

 ލިޔުންތައް ރައްދުކުރާނ  

 ލަށް ވަކ  ޤާނޫނ   ☐

 ކުރާ ފަރާތަށް    ދަޢުވާ  ☐

 

 ނަން:

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 ރ  އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމ 

 ގ ގެ ނަން:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅ  މިހާރު

 ގ ގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 : ނަންބަރުފޯނު

     :އެޑްރެސް އ މެއިލް
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 ބައި()ފޯމުގެ ދެވަނަ 

 ވަޞިއްޔަތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ބިން ހިމެނ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ވަޞިއްޔަތުގެ ޤަޟިއްޔާގެ ނަންބަރު:

 

 )ވަޞިއްޔަތްކުރެވުނު ތަނާއި ހެކިވެ ތިބި މ ހުން އެނގ ގޮތަށް( ބިން ނުހިމެނ ގޮތުން ވަޞިއްޔަތް ކުރެވުނުގޮތް:

 

 

 ކޮށްފައިވާ ވަޞިއްޔަތުގެ ޚުލާޞާ:

 

 

 އްޔަތް ތަންފ ޛުކުރަން އެދ ގޮތް:ވަޞި
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 ބައި( )ފޯމުގެ ތިންވަނަ

 ތަމްސ ލުކުރުން 

 

 އަމިއްލައަށް  ☐   މެދުވެރިކޮށް ވަކ ލުޤާނޫނ   ☐
 

 ޤާނޫނ  ވަކ ލެއް ނަމަ 

   ނަންބަރު:   ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު  ،ނަމާއި

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:

 ނުވަތަ ލ ގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން: ،ލޯ ފަރމްނުވަތަ ކުރާ އޮފ ސް، ތަމްސ ލު

 :މަޤާމުއޮފ ހުގައި ތަމްސ ލުކުރާ 

 ފޯނު ނަންބަރު:

  :އެޑްރެސް އ މެއިލް

 ތަމްސ ލުކުރާ ފަރާތެއް ނަމަ 

   ނަންބަރު:   ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު މާއި،މަޤާ ،ނަމާއި

 :     ގ ގެ/އޮފ ހުގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ 

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ފޯނު ނަންބަރު:

  :އެޑްރެސް އ މެއިލް
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 ބައި( )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ 

 އިޤުރާރު 

 ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.ޢު ލޫމާތަކ  ތެދު މަ ޢު ފޯމުގައި ދ ފައިވާ މަ  މި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 އިސިއްޔަތު:ހަނުވަތަ  މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 :ތާރ ޚު

_______________________________________________ 

 އިރުޝާދު 

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނ  ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .1
 ކަޅުކުލައިންެނވެ. ،ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނ  12ގަިއ، ފޮންޓް ސައިްޒ ޓު ިދވެިހބަުހން، ފަރުމާ ފޮން  ،މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނ  .2
 .ނުގަެނވ ެނެއވެ ެއއްމި ޯފމު ބަލަ ،މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަްނޖެހ  މަޢުޫލާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ .3
 ގެ ކޮޕ  ހުށަަހޅަްނވާނެެއވެ.ަގއިދ  ކާޑު ދިވެހި ރަްއޔިތެއްކަން އަން ވަިޞއްޔަތުން ލިބުނު މ ހާގެ  .4
 ކޮށްފަިއވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނ ގެ ޮކޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ.ައްއޔަނުފަރުދުން ަތމްސ ލުކުުރމަށް ވަކ ލަކު  .5
ލިޔުެމއްގެ ބަެއްއެގ  އެލިޔުެމއް ުނަވތަ  އެ ،ޫނން ބަހަކުން އޮވެަފއި ފޯާމއެކު ހުށަަހޅާ ލިޔުމެއް ނުަވތަ ލިޔުމެްއގެ ަބެއއްނަަމވެސް ިދވެހިަބސް މި .6

 ތަރުަޖމާ ހުށަހެުޅމަށް ކޯޓުން އަްނގައިިފނަމަ، ތަުރޖަމާ ހުށަަހޅަްނވާެނެއވެ.
ފޯމާއެކު  މި ،ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް ެޒއް ރަހުނުހިފި ފަރާުތގެ އިއުިތރާ ،ަފއިާވނަމަކޮށްބިން ނުވަތަ ަތން ނުވަތަ މުދާ ރަހުނު ފަިއވާވަިޞއްޔަތުން ދ  .7

 ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ. 
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ފަރާތް  ހުށަހަޅާ

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ރައްދުވާ 

 

 

 

  49ފޯމު 

އްޔާ ޤަޟި 
 ނަންބަރު



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި          R/2022-105 ގަވާއިދު ނަންަބރު:              147 އަދަދު:             51ވޮލިުއމް:  
 

185 
 

 ބައި( )ފޯމުގެ ފުރަތަމަ

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  ރާތުގެ މަޢުލޫމާތު މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަ 

 ނަން:

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 ރ  އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމ 

 ގ ގެ ނަން:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅ  މިހާރު

 ގ ގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނު

   :އެޑްރެސް އ މެއިލް

 ލިޔުންތައް ރައްދުކުރާނ  

 ލަށް ވަކ  ޤާނޫނ   ☐

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް     ☐

 ނަން:

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 ރ  އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމ 

 ގ ގެ ނަން:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅ  މިހާރު

 ނަމާއި ފަންގިފިލާ:   ގ ގެ 

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 : ނަންބަރުފޯނު

     :އެޑްރެސް އ މެއިލް
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 ބައި()ފޯމުގެ ދެވަނަ 

 ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުގެ މަޢުލޫމާތު  އިގެ ހިބަ 

 ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިން ޤަޟިއްޔާގެ ނަންބަރު: އިން ހިބަ 

 

 ޖޫޢަވުމަށް އެދ  ސަބަބު:ހިބަ އަނބުރާ އަތުލުމަށް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ރު 

 

 އެދ ގޮތް:

 

 ބައި( )ފޯމުގެ ތިންވަނަ

 ތަމްސ ލުކުރުން 

 

 އަމިއްލައަށް  ☐   މެދުވެރިކޮށް ވަކ ލުޤާނޫނ   ☐
 

 ޤާނޫނ  ވަކ ލެއް ނަމަ 

   ނަންބަރު:   ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު  ،ނަމާއި

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:

 ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލ ގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން:ނުވަތަ އޮފ ސް،  ތަމްސ ލުކުރާ 

 :މަޤާމުއޮފ ހުގައި ތަމްސ ލުކުރާ 

 ފޯނު ނަންބަރު:

  :އެޑްރެސް އ މެއިލް
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 ތަމްސ ލުކުރާ ފަރާތެއް ނަމަ 

   ނަންބަރު:   ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު މާއި،މަޤާ ،ނަމާއި

     ގ ގެ/އޮފ ހުގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ: 

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ފޯނު ނަންބަރު:

  :އެޑްރެސް އ މެއިލް

 ބައި( )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ 

 އިޤުރާރު 

 ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.ޢު ލޫމާތަކ  ތެދު މަ ޢު ފޯމުގައި ދ ފައިވާ މަ  މި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 އިސިއްޔަތު:ހަނުވަތަ  މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 :ތާރ ޚު

_______________________________________________ 

 އިރުޝާދު 

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނ  ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .1
 ކަޅުކުލައިންެނވެ. ،ގައެވެ. ލިޔުންަތއް ހުންނަްނވާނ   12ަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް ޓުފަރުމާ ފޮން ދިެވހިބަުހްނ، ،މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނ  .2
 .ނުގަެނވ ެނެއވެ ެއއްމި ޯފމު ބަލަ ،މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަްނޖެހ  މަޢުޫލާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ .3
 އ ގެ ކޮޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ. ،ުލގެ ރަިޖސްޓަރ  ލިބެން ޮއތްނަމަ ހިބަިއން ނުވަތަ ވަިޞއްޔަތުން ދ ަފިއވާ ބިން ނުަވތަ ތަން ނުވަތަ މުދަ .4
 ގެ ކޮޕ  ހުށަަހޅަްނވާނެެއވެ.ިދވެހި ަރްއޔިތެއްކަން އަްނަގއިދ  ކާޑު މަްއސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާުތގެ  .5
 ކޮށްފަިއވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނ ގެ ޮކޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ.ައްއޔަނުފަރުދުން ަތމްސ ލުކުުރމަށް ވަކ ލަކު  .6
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 ތަރުަޖމާ ހުށަހެުޅމަށް ކޯޓުން އަްނގައިިފނަމަ، ތަުރޖަމާ ހުށަަހޅަްނވާެނެއވެ.
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބ 

 

 

  50ފޯމު 

ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު
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ބައި( )ފޯމުގެ ފުރަތަމަ  

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާއި ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 

 ދަޢުވާލިބ  ފަރާތް  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 ނަން:

 ނަންބަރު: އިދ  ކާޑުދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގަ

 ރ  އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމ 

 ގ ގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅ  މިހާރު

 ގ ގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނު

   :އެޑްރެސް އ މެއިލް

 ލިޔުންތައް ރައްދުކުރާނ  

 ލަށް ވަކ  ޤާނޫނ   ☐

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް  ☐

 ނަން:

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 ރ  އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމ 

 ގ ގެ ނަން:   

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅ  މިހާރު

 ގ ގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 އި އަތޮޅު: ރަށާ

 : ނަންބަރުފޯނު

  :އެޑްރެސް އ މެއިލް
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 ބައި( )ފޯމުގެ ދެވަނަ

 ތަފުސ ލު ދަޢުވާގެ 

 

  ޚުލާޞާ  ދަޢުވާގެ 

 

 

 ތައް ވާޤިޢާ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އަދި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ބަރޯސާވާ  މައްސަލަ އެ 

ަބިއގައި  މި ތަފުސ ލުަކންކަުމގެ ބަޔާންކޮށްަފއިވާމާްއދާގެ )ށ( ަގއި ވަނަ  94ގެ ( މަދަނ  އިުޖރާއަުތގެ ާޤނޫނު) 32/2021ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
 ހިމަނަްނވާެނއެވެ.(

1.   
2.   
3.   
 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދ  ފަރުވާ 

 ބަާޔންކުަރންވާެނއެވެ.( ތަފުސ ލުއެކަުމގެ  ،ދަޢުާވގައި ގެއްުލމުގެ ަބދަލު ހޯުދމަށް އެދ ަނމަ)
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 ވަނަ ބައި(ތިން )ފޯމުގެ 

 ގެންދަން އެދ ގޮތް  ކުރިޔަށް  މައްސަލަ 

 

 ؛ގެންދަން އެދެނ   ކުރިޔަށް މައްސަލަ  .1

 ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން  ☐

 އަވަސް ނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން  ☐

    ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން  ☐

 ،ލިބ  ފަރާތުން އެއްބަސްވެއްޖެނަމަދަޢުވާ އަށް ދަޢުވާ  ވެފައި އެ  ކުރަނ  ފައިސާގެ އަދަދެއް ހޯދަންކަމަށް ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާ  .2

 ؛މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ނުބާއްވައި މައްސަލަ ނިންމައިދިނުމަށް

 ނ ދެން  ☐  އެދެން  ☐

 ؛ތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން މި މައްސަލައިގައި ކޯޓުން ވަގުތ  އަމުރެއްޢަ މައްސަލަ ޝަރި  .3

 ނުވ   ނެރެފައެއް ☐  ނެރެފައިވ   ☐

 ކޯޓުގައި ނުވަތަ އެހެން ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން؛ ލައާ ގުޅުންހުރި އެހެން މައްސަލައެއް މި މައްސަ  .4

 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:     ހިނގަމުންދ     ☐

 ނުދ   ހިނގަމުންނެއް ☐

 ކޯޓުގައި ނުވަތަ އެހެން ކޯޓެއްގައި؛ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި އެހެން މައްސަލައެއް މި  .5

 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:      ންގައި ނިމިފައިވ ހި ☐

 ނުވ   ފައެއްގައި ހިން ☐
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 ބައި( )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ 

 ތަމްސ ލުކުރުން 

 

        )ފަރުދުންާނއި ޤާޫނނ  ޝަޚްޞު(އަމިއްލައަށް  ☐   މެދުވެރިކޮށް ވަކ ލުޤާނޫނ   ☐
 

 ޤާނޫނ  ވަކ ލެއް ނަމަ 

   ނަންބަރު:   ޑު ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާނަމާއި 

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:

 ނުވަތަ ލ ގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން: ،ލޯ ފަރމްނުވަތަ ތަމްސ ލުކުރާ އޮފ ސް، 

 :މަޤާމުއޮފ ހުގައި ތަމްސ ލުކުރާ 

 ފޯނު ނަންބަރު:

  :އެޑްރެސް އ މެއިލް

 ތަމްސ ލުކުރާ ފަރާތެއް ނަމަ 

   ނަންބަރު:   ން އަންގައިދ  ކާޑުދިވެހި ރައްޔިތެއްކަ މާއި،މަޤާ ،ނަމާއި

 ގ ގެ/އޮފ ހުގެ ނަމާއި ފަންގިފިލާ:     

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ފޯނު ނަންބަރު:

  :އެޑްރެސް އ މެއިލް
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 ބައި( )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ

 އިޤުރާރު 

 

 ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.ޢު ލޫމާތަކ  ތެދު މަ ޢު ފޯމުގައި ދ ފައިވާ މަ  މި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 :ހައިސިއްޔަތުނުވަތަ  މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 ތާރ ޚު:

_______________________________________________ 

 އިރުޝާދު 

ަގއި މަުރޙަލާުތގެ ޝަރ ޢަެއއްެގ ަމްއޗަށް ާވޤިޢާތަުކގެ ތެރ ަގއި ނުިހމެނ  ާވޤިޢާކުރާ ަފރާތުން ބަޔާންުކރި ޢުވާތް ކަމަށް ދަ މަްއސަލަިއގައި ަކންހިނގިގޮ  .1

 ތްުކރަން ވާެނެއވެ. ރިޢާޔަ ކުރާ ފަރާތް ދަުޢވާނުލިބި ހިނަގއިދާނެަކން  ފުުރޞަތުހެކި ހުށަހަޅަން 
 ވެ.މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނ  ކޮމްޕިުއޓަރުންނެ .2

 ކަުޅކުލައިންެނވެ. ،ގަެއވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނ  12ަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް ޓުމި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނ  ިދވެިހބަހުްނ، ފަރުމާ ފޮން .3
 .ނުގަެނވ ެނެއވެ ެއއްމި ޯފމު ބަލަ ،މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަ ކުރަްނޖެހ  މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ .4

ަފރާތުން މަްއަސލަ ހުށަހެޅުަމށް ެއދ ނަަމ، ުނވަތަ އެްއ ފަރާތްތަްށވުރެ ގިނަ ަފރާތްތަކުގެ ަމްއޗަށް މަްއސަލަ ަރއްުދވާަނމަ،  އެއްަފރާތަްށވުރެ ގިނަ .5

 އެއިން ކޮްނމެ ފަރާެތއްގެ މަޢުލޫމާތު ވަިކވަކިން ހިމަަނންާވނެެއވެ.
އަދި ، ޕާސްޕޯުޓގެ ކޮޕ ( މރައްޔިެތއް ނޫްނނަމަ )ދިވެހި ގެ ކޮޕ ަގިއދ  ކާޑުިދވެހި ރައްިޔތެއްކަން ައންފަރާތުގެ  އެ ،މަްއސަލަ ހުށަހަޅަނ  ފަރުދަުކނަމަ .6

 ،ލިުޔމެްއގެ ކޮޕ  ނ އެަކން އެނގ  ،ަފިއވާ ިއދާާރެއއް ނަމަ ދައިޤާނޫނ  ޝަްޚޞެއްަނމަ، ސެޓްފިކެޓް ޮއފް ރެިޖސްޓްރ ޝަްނގެ ކޮޕ ، ާޤނޫނަކުން އުފައް 
 .މި ފޯމާއެކު ހުށަަހޅަްނވާެނއެވެ

ފަިއވާ އިާދރާއަުކންނަަމ، ޤާނޫނ  ަޝޚްޞަކުން ނުވަތަ ާޤނޫނަކުްނ ަދއިނ  ޤާޫނނ  ޝަޚްަޞކުންނަމަ، ުނވަތަ ޤާނޫނަކުން އުަފއްމަްއސަލަ ހުށަހަޅަ .7
 ހުށަހަޅަްނވާެނެއވެ.މި ޯފާމއެކު  ،ޅަން ނިްނމިކަުމގެ ލިޔުންހަަފިއވާ އިާދާރއަކުން ަމއްސަލަ ހުށަދައިއުފައް 

 ަފދަ  ޤަާރރު ުނވަތަ ިރޒޮލިއުޝަން ބޯޑު ާފސްކޮށްފަިއވާ ،ކޮށްައއްޔަނު ަފރާެތއް ކަނަޑއަޅާ ލުކުުރމަށްަތމްސ އެ ފަރާތް  ،ަޝޚްެޞއްަނމަ ޤާނޫނ  .8
 ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނެއވެ.
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 ކޮށްފަިއވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނ ގެ ޮކޕ  ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ.ައްއޔަނުފަރުދުން ަތމްސ ލުކުުރމަށް ވަކ ލަކު  .9

ލިޔުެމްއގެ ަބއެްއެގ  ލިޔުެމއް ނުވަތަ އެ އެ ،ނޫން ބަހަުކން ޮއވެަފއި ޔުެމއް ުނވަތަ ލިޔުމެްއގެ ަބެއއްނަަމވެްސ ިދވެިހބަސްފޯާމއެކު ހުށަަހޅާ ލި މި .10
 ތަރުަޖމާ ހުށަހެުޅމަށް ކޯޓުން އަްނގައިިފނަމަ، ތަުރޖަމާ ހުށަަހޅަްނވާެނެއވެ.

 ފޯާމއެކު ހުށަަހޅަްނވާނެެއވެ. ގުތ  އަުމރަކަްށ އެދި ހުށަަހޅާ ފޯމު، މިވަ އެ، ފޯމުަގިއވާ ދަުޢވާާއއެކުަގއި ަވގުތ  ައމުރަކަށް ެއދ ަނމަ މި .11
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ގުޅ  މަޢުލޫމާތު  ދަޢުވާ ފޯމު ރައްދުކުރުމާ 

 

 ދަޢުވާ ފޯމު ރައްދުކުރެވުނު ފަރާތް  ދަޢުވާ ފޯމު ރައްދުކުރި މުވައްޒަފު 

 ނަން:

 ނަންބަރު: ގެ ކާޑު ރިކޯޑު

 ތާރ ޚާއި ގަޑި:

 ސޮއި:

 

 ނަން:

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 ދާއިމ  އެޑްރެސް:

 ތާރ ޚާއި ގަޑި:

 އިނގިލ ގެ ނިޝާން: ޔާއިސޮ

 

  

  51ފޯމު 

ޟިއްޔާ ޤަ 
 ނަންބަރު
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބ 
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 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާއި ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 

 ދަރަނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު  އަރަނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު 

 ނަން:

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 ރ  އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމ 

 ގ ގެ ނަން:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ނަން:

 ނަންބަރު: ގައިދ  ކާޑުދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަން 

 ރ  އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމ 

 ގ ގެ ނަން:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ތަފުސ ލު ދަރަނ ގެ 

 :ޖުމުލަ ދަރަނ ގެ  ދަރަނި ސާބިތުވި ތާރ ޚު:

 ރަހުނު ނުހިމެނ   ☐ރަހުނުހިމެނ   ☐ދަރަނ ގެ ބާވަތް: 

 ފައިސާ ދައްކަންޖެހ  ގޮތް:

 ސ ލު ތަފު ދަރަނި އަދާކުރަމުންދާ ގޮތުގެ 

 ތާރ ޚު  ރަސ ދު ނަންބަރު 
 ދެއްކި އަދަދު 

 ބާކ  
 ބ ރު ފައިސާ  ދިވެހި ފައިސާ 
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 ސިވިލް ކޯޓު 

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ދަޢުވާލިބ  ފަރާތް 
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 ޙައްލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ކަން ހިނގިގޮތް:

 

 

 އެއްބަސްވެވުނު ކަންކަން:

 

 

 އެއްބަސްނުވެވުނު ކަންކަން:

 

 

 އެދ ގޮތް:

 އިޤްރާރު 

 ފޯމުގައި ދ ފައިވާ މަޢުލޫމާތަކ  ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤްރާރުވަމެވެ.  މި 

 ހަމަކުާރނ  ދެ ފަރާތުން ކަމަކާެމދު ވަކި ގޮތަކަށް އެްއބަްސވެަފއިވާަނަމއެވެ.()ދަޢުވާލިބ  ަފރާތުގެ ބައި ފުރި 

 

 ދަޢުވާލިބ  ފަރާތް  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 ސޮއި:

 ނަން:

 ހައިސިއްޔަތު:

 ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

 ތާރ ޚު:

 

 ސޮއި:

 ނަން:

 ހައިސިއްޔަތު:

 ނަންބަރު: ކާޑުދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  

 ތާރ ޚު:
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  ސިވިލް ކޯޓު

 ،މާލެ

 B*/A/2022/00-144: ނަންބަރު              .                      ދިވެހިރާއްޖެ 

 އަމުރު 
 އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް:

  ަނަމާއި ހައިސިއްޔަތު: ފުރިހަމ  

   އެޑްރެސް: ދާއިމ    ުއެޑްރެސް  ގެ މިހާރ:  

  ާޤަޟިއްޔ:  

 ބ ނުން  ގަޑި  ތާރ ޚު 

   

 :އިތުރު ބަޔާން 

   އ މެއިލްކުރާނb*@civilcourt.mv .ެއަށެވ   ުވަނަ ފަންގިފިލާއަށެވެ. * ގެވާނ  ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގހާޒިރ 

 ްށް ފޮނުވ ނެއެވެ.ގުޅ  މަޢުލޫމާތު އ މެއިލް މެދުވެރިކޮ އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމާ އާއިވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސ 

 މަތ ގަިއވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަންަގއި އަމުރުކޮށްފ މެވެ.

 1443މަސް  00

 2022މަސް  00

 ޤާޟ              

 ލުކުރި މ ާހގެ:ހަވާ ލުވި މ ހާެގ:ހަވާ

          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ސޮއި:     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ސޮއި:

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ނަން:       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ނަން:

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ލުކުެރވުނު ޮގތް:ހަވާ  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ހުރި ގާތްަކން: ވާންެޖހ  މ ާހއާހާޒިރު 

54ފޯމު   
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ލުކުެރވުނު ތަން:.ހަވާ          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ގަިޑ:ތާރ ާޚއި 

 Aއެޕެންޑިކްސް 

 (ތަފުސ ލު)ތަމްސ ލުކުރާ ފަރާތަށް ދ ފައިވާ ބާރުތަކުގެ 

 ބަދަލުކޮށްގެން ލިޔުމަށް(ކުރާ ބާރުތަކާ މުނާސަބުވާ ގޮތަށް ތު)ތަމްސ ލުކުރާ ފަރާތަށް ދ  ބާރުތައް ތިރ ގައިވާ ގޮތަށް ނުވަތަ ދިނުމަށް ގަސް
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