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  2022ޖޫން  15ތާރީޚް:  

 425)މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2021/32މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .1 ތަޢާރަފު 
 ނިލަންދޫ ހުވަދުއަތޮޅު ުއތުރުބުރީ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ދަުށން ބާރު ލިބިގެން 

 އެކުލަވާލާަފއިވާ ގަވާއިދެކެވެ.  ކޯޓުން މެޖިސްޓްރޭޓު

 ޓްރޭޓުެމޖިސް ިނލަންދޫހުަވދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  މި  ގަވާއިދަށް ކިޔާީނ، " )ށ(  ނަން 
 " މި ގޮތަށެވެ.2022ގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު ކޯޓު

  2021/32ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދުގެ މަޤުޞަދަކީ  .2 ގަވާއިދުގެ މަޤުޞަދު 
މުކޮށް، ެއ )މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނު( ަތންފީޒުކޮށް ހިންގުމުގެ ކަންަކން އިންތިޒާ

ޝާދުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތްތަކުގެ ތަފްސީލުތަކާއި އިރުޤާނޫނު 
 ބަޔާންކުރުމެވެ.

 ،ނީ އަދިމަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދު ކޯޓުން މާނަކޮށް ތަްނފީޒު ކުރާ  .3 މާނަކުރުމާއި ތަންފީޒުކުރުން 
ވަނަ  5 މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ކަންކުރާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ

 މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނުެގ އެންމެ އަސާސީ
 މަޤުޞަދުތައް ހާސިލުކުރެވޭނެ ގޮތަށެވެ. 

ޔާންކޮށްފައިވާ ނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނުަގއި ބަމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ކަމަާކއި މަދަ  .4 ޤާނޫނަށް އިސްކަން ދިނުން 
 އިޖުރާއަތުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ފުށުއަރާނަމަ، އެކަމެއް މާނަކޮށް ތަންފީޒު ކުރާނީ މަދަނީ

 ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް އިސްކަންދީެގންނެވެ. 

އެ  ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެންގޮތަކަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް އެ ލަފްޒެއް  .5 ރަދީފް 
 އިބާރާތެއް ބޭނުންޮކށްފައިނުވާނަަމ؛  

ށުން ދަ"މި ގަވާއިދު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ހ(  
 ވެ.ހަދާފައިވާ މި ގަވާއިދަށާއި، މި ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކަށެ

 ން"މައްސަލައިގެ ބަޔާންތައް" ކަމަށް ބުނެފައިަވނީ ޚަޞްމުންެގ ފަރާތު )ށ(  
ފާޢަށްދޭ ދިހުށަހަޅާ ދަޢުވާ ފޯމާއި، ދިފާޢު ފޯމާއި، ދިފާޢުގެ ޖަވާބު ފޯމާއި، 
ފާޢުގައި ދިޖަވާބަށް ރައްދުދޭ ފޯމާއި، ރައްުދ ދަޢުވާފޯމާއި، ރައްދު ދަޢުވާގެ 

އާއި،  ހުށަހަޅާ ދިފާޢުއާއި، އިތުރު ދަޢުވާ އާއި، އިތުރު ދަޢުވާގެ ދިފާޢު
ތުން ލިޔުމުން ތުން ނުވަތަ ދިފާޢުއާެބހޭ ގޮދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ދަޢުވާއާެބހޭ ގޮ

 ބަދަލުކުރެވޭ އެންމެހައި ބަޔާންތަަކށެވެ.
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ނީ "މައްސަލައިގެ ބަޔާން ބަދަލުުކރުމުގެ މަރުޙަލާ" ކަމަށް ުބނެފައިވަ )ނ(  
 ،މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގެ މަރުޙަލާ ފެށުމުގެ ކުރިން

ޢު ފޯމާއި، މައްސަލައިގައި ޚަޞްމުންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ދަޢުވާ ފޯމާއި، ދިފާ 
އްދު ދިފާޢުގެ ޖަވާބު ފޯމާިއ، ދިފާަޢށްދޭ ޖަވާބަްށ ރައްދުދޭ ފޯމާއި، ރަ
ތުރު ދަޢުވާފޯމާއި، ރައްދު ދަޢުވާެގ ދިފާޢުގައި ހުަށހަޅާ ދިފާޢުާއއި، އި

ަދޢުވާއާބެހޭ  ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިދަޢުވާއާއި، އިތުރު ދަޢުވާގެ ދިފާޢު އާއި، ދެ 
ދުގައި ގޮތުން ލިޔުމުން ބަަދލުކުރެވޭ އެންމެހައި ބަޔާންތައް ޚަޞްމުންެގ މެ

 ބަދަލުކުރެވޭ މަރުޙަލާއަށެވެ.
 "ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެއް" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ  )ރ(  

ތީގެ އިދާރީ ފެށިގެން މަ  އެ ތަނެއްގެ ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ ެއންމެ އިސްވެރިންއިން
ފީޒުކުރާ މަޤާމުތައް ފުރާ މީހުންނާއި އެ ަތނެއްގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅައި ތަން
 ނަށެވެ. ގުނަވަނުގެ ޑިރެކްޓަރުންނާއި މެްނބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހުން 

 "ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާ ލިޔުން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ކޯޓުގެ )ބ(  
ން  ޚަޞްމަކު ތަމްސީލު ކުރުމަށް އެ ޙަޞްމެއްގެ ފަރާތުމަރުޙަލާތަކުގައި

 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް 
ޔާރުކޮށްފައިވާ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަކންކަން ފުރިހަމަވާ ޮގތަށް ތައް

 ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ އާއި ޤަރާރާއި، އެ ނޫން ވެސް ލިޔުމަށެވެ.
އެ  ނުވަތަ "ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާ" ކަމަށް ުބނެފައި"ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަރ"  )ޅ(  

ތަކާއި، ވަނީ ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް
އްގައި ރަޖިސްޓްރަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް ނެތް ާހލަތެ
ތައް ރާތްރަޖިސްޓަރަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަ

 ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.
 "މައްސަލަ ބަލާ މެޖިސްޓްރޭޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ  )ކ(  

 އެ މައްސަލަ ބަލާ މެޖިސްޓްރޭޓާއި އެ މައްސަލަ ބަލާ މެޖިސްޓްރޭޓުގެ
ސްޓްރޭޓް ބަދަލުގައި އެ މައްސަލަ ބެލުމަްށ ވަގުތީގޮތުްނ ހަވާލުވެފައިވާ މެޖި 

 ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. 
 ނިލަންދޫހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ   "ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ  )އ(  

 އެވެ. ކޯޓު މެޖިސްޓްރޭޓު
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އްދާގައިާވ ވަނަ މާ 46ވަނާ މާއްދާ އާއި އެ ޤާނޫނުގެ  2މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ   .6 މައުޟޫޢީ އިޚްތިޞާޞް 
 . ގޮތުގެމަތިން މަދަނީ މައްސަލަ ެބލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ކޯޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ

 އަންނަނިވި ބާވަތުގެ ަމއްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް  )ހ(  .7  އިޚްތިޞާޞް  މައުޟޫޢީ  ކޯޓުގެ 
 ލިބިގެންވެއެވެ.މި ކޯޓަކަށް 

 ؛ޢާންމު މަދަނީ ދަޢުވާތައް (1)   
 ޖުޑީޝަލް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ  43ޤާނޫނުއަސާސީގެ  (2)   

 ؛ރިވިއުގެ މައްސަލަތައް
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުަށހެޅޭ މަދަީނ  65ޤާނޫނުއަސާސީގެ  (3)   

 ؛މައްސަލަތައް
އިޖުާރއަތާބެހޭ ޚާއްޞަ ޤާޫނނެއްގައި މި ނޫން ވެސް މަދަނީ  (4)   

ތިޞާްޞ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚް
ލިބިދޭ ޙާލަތުގައި އެ ާޤޫނނެއްގެ ދަށުން ބެލޭނެކަމަްށ 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް.
 ފައިވަނީރިވިއުގެ މައްސަލަތައް ކަމަށް ބުނެ  ޖުޑީޝަލް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  

ތަކުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ނުވަތަ އެއިން ފަރާ
އަޅާ އިދާރީ ފިޔަވަޅެއްގެ ޞައްޙަކަން ނުވަތަ ޫނންކަްނ ކޯޓުން 

 ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކަށެވެ.

ގެންވަީނ މަދަނީ ދަޢުވާއެއް ެބލުމުގެ ސަރަޙައްދީ އިޚްތިޞާޞް މި ކޯޓަށް ިލބި )ހ(  .8 ސަރަޙައްދީ އިޚްތިޞާޞް 
އިރާގެ ދަޢުވާލިބޭ ފަާރތް ޢާންުމ ގޮތެްއގައި ދިރިއުޅޭ ތަން ނިސްަބތްާވ ދާ

 ކޯޓަކީ، މި ކޯޓު ކަމުގައި ވާނަމައެވެ. 
ކޯޓު  ިއރާގެދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ޢާންމު ގޮތެއްަގއި ދިރިއުޅޭ ތަން ނިސްބަތްވާ ދާ )ށ(  

މަޖެހިފައިވާ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ހަ ،ކަމަށް ކޯޓު ބަލާނީ
ެގ ރަށަށް ނިސްބަތްާވ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމު

  ވާނީ މި ކޯޓަށް ކަމަށް ވާނަމައެވެ. އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެން
 ،ޑައެޅުމުގައިދަޢުާވލިބޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ތަން ކަނ ،މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި )ނ(  

  ޒިމެއް ނޫނެވެ.ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް އެ ތަނެއްގައި ވަކި މުއްދަތަކަށް ދިރިއުޅުން ލާ
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އްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ކައިބޮއި ނިދަނީ އުޅަނދެ )ރ(  
 އެ ކަމަށް ބަލާނީ ކަމަށްވާނަމަ، އޭނާ ޢާންމު ގޮެތއްގައި ދިރިއުޅޭ ތަން

  އުޅަނދެއް ހިންގާ ފަރާތް ގާއިމުވެފައިވާ ރަށެވެ.
 މާއްދާގެ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ޢާންމު ގޮތެއްަގއި ދިރިއުޅޭ ތަން ބަލާނެ ގޮތް މި  )ބ(  

ްށ )ށ( ގައި އެޮގތަށް ބަޔާންކޮްށފައި އޮތް ނަމަވެސް، ވަޒީފާެގ ބޭނުމަ
ތަ ފައިނުވާ ރަށެއް ނުވަދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދިރިއުޅެީނ ކޯޓެއް ގާއިމުވެ

އުޅޭ ރަށް ސަރަހައްދެއްގައި ކަމަށް ވާނަމަ، އެ މީހަކު ޢާންމު ގޮތެއްގައި ދިރި 
ޢާންމުކޮށް ، ކަމަށް ބަލާނީ އެ މީހަކު އެ ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަނުގައި ނުހުންނައިރު

 ދިރިއުޅޭ ރަށެވެ.
މު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަކީ ާޤނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ، ދަޢުވާިލބޭ ފަާރތް ޢާން  )ޅ(  

ނުވަތަ  ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ތަނަކީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މައި އޮފީސް ހުރި
 ށެވެ.ރަމައިގަނޑު މަސައްކަތް އިންތިޒާމުކޮށް ހިންގަމުންގެންދާ ަތން ހުރި 

ޢުވާއެއް ލެއްގެ ގޮތުން މަދަނީ ދަމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުން ޢާންމު އުޞޫ )ކ(  
ންމު ބެލުމުގެ ސަރަޙައްދީ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވަނީ ދަޢުވާލިބޭ ަފރާތް ޢާ

ންނަނިވި ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރަށުގެ ކޯޓަށް ކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އަ
 ވެއެވެ. ބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުެގ އިޚްތިޞާޞް މި ކޯޓަށް ލިބިެގން

 އެހެންގޮތަކަށް މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ މި (1)    
 ގަވާއިދުގައި ނުވަތަ ކޮްނޓްރެކްޓުގައި ބުނެފަިއ ނުވާނަަމ،

ސާސީ އަކޮންޓްރެކްޓުގެ މައްސަލަތަކުގައި، ކޮންޓްރެކްޓުގެ އެންމެ 
ަޓށް، އިލްތިޒާމުތައް އަދާކުރަންޖެހޭ ަތން ނިސްބަތްވާ ރަށުގެ ކޯ

 މި ކޯޓު ވުން؛
ޖެހޭ ފައިސާގެ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އަދާކުރަން (2)   

ށުެގ ރަދަރަންޏެއް އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން ހުރި ނުވަތަ ފަރާްތ ހުރި 
 ކޯޓަށް، މި ކޯޓު ވުން؛

 ޓޯޓްގެ މައްސަލަތައް ހާދިސާ ހިނގި ރަށުގެ ކޯޓަށް، މި ކޯޓު (3)   
ްއ ވަތަ ކޯޓެވުން، ނަމަވެސް އެ ހާދިސާ ހިނގީ ކަނޑުމަތީގައި ނު

ޢުވާިލޭބ ނެތް ރަށެއް ނުަވތަ ސަރަހައްދެއްގައި ކަމުގައި ވާނަމަ، ދަ
 ފަރާތް ޢާންމުކޮށް ދިރިއުޅޭ ރަށުގެ ކޯޓަށް، މި ކޯޓު ވުން؛

ބިމާބެހޭ ނުަވތަ އެ ނޫން ވެސް ނުއުފުލޭ މުދަލަކާގުޅޭ  (4)   
 ކޯޓަށް،  އެ ބިމެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ހުރި ރަށުގެ، މައްސަލައެއްނަމަ

ކޯޓެއް  ،މި ކޯޓު ވުން، ނަމަވެސް އެ ބިން ނުވަތަ މުދާ ހުރީ
ވާލިބޭ ދަޢު ،ނެތް ރަށެއް ނުވަތަ ސަރަހައްދެްއގައި ކަމުގައި ވާނަމަ

 ފަރާތް ޢާންމުކޮށް ދިރިއުޅޭ ރަށުގެ ކޯޓަށް، މި ކޯޓު ވުން؛
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ދަޢުވާއެއްގެ އަސާސް ބިނާވެފައިވަނީ ކުންފުިނތަކާއި  (5)   
ން ނިހެން ޤާޫނނީ ޝަޚްޞުތަކުގެ ޞައްޙަކަޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އެހެ

ތުްނ ބެލުމާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އެަފަދ ތަންތަން އުވާލުމާ ގުޅޭގޮ
ާމ ނުަވތަ އެ ތަްނތަނުގެ ގުނަވަްނތަކުން ިނން، ކަމަށް ވާނަމަ

މަ، އެ ނިންމުންތަކުގެ ޞައްޙަކަން ބެލުމާ ގުޅޭގޮތުން ކަމަށް ވާނަ
އި އޮފީސް ތަނެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ މަ

 ގާއިމުކޮށްފައިވާ ކޯޓަށް، މި ކޯޓު ވުން؛
އްގައި ދަޢުވާއެއްގެ އަސާސް ބިނާވެފައި ވަނީ ޢާންމު ރަޖިސްޓަރީއެ (6)   

ތުން ލިޔެފައި އޮންނަ އެއްޗެއްގެ ޞައްޙަކަން ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮ
 ، ކަމަށް ވާނަމަ

 ން؛ވުއެ ރަޖިސްޓަރީއެއް އޮންނަ ތަން ހުރި ރަށުގެ ކޯޓަްށ، ކޯޓު 
ޅަންޖެޭހ ދަޢުވާއެއްގެ އަސާސް ބިނާވެފައިވަނީ ވަކި ތަނަކަށް ހުށަހަ (7)   

ވާ ފިކުރީ ނުވަތަ ވަކި ތަނެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި
ން މުދަލާގުޅޭ ޙައްޤުތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި، އޭގެ ޞައްޙަކަ

ޓަރީ އެ އެއްޗެއް ރަޖިސް ،ކަނޑައެޅުމާގުޅޭ ގޮތުން ކަމަށް ވާނަމަ
 ؛ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ތަން ހުރި ރަުށގެ ކޯޓަށް، މި ކޯޓު ވުން

ފުރަަތމަ ، ޙުކުމެއް ތަންފީޒުކުރުމާގުޅޭ މައްސަލައެއްނަމަ (8)   
 މަރުޙަލާގައި އެ ޙުކުމެއް ކުރި  ކޯޓަށް، މި ކޯޓު ވުން؛

އުފުލޭ މުދާ ވިއްކުމުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ  (9)   
 މުދާ ގަންނަ ނުވަތަ، އެއްބަސްވުމަކާގުޅޭ މައްސަލައެއްނަމަ

ޓަށް، ކޯ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތް ާޢންމު ގޮެތއްގައި ދިރިއުޅޭ ރަށުގެ 
 މި ކޯޓު ވުން؛

ޒީފާގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ނުހިމެނޭ ވަ (10)   
ރިއުޅޭ ޮގތެއްގައި ދިމައްސަލަތައް ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތް ޢާންމު 

 ރަށުގެ ކޯޓަށް، މި ކޯޓު ވުން؛
އިފްލާސްކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ދަރަނިވެރިޔާގެ މައިގަނޑު  (11)   

ވުން؛  މަޞްލަޙަތުތައް ގާއިމުވެފައި ހުރި ރަށުގެ ކޯޓަށް، މި ކޯޓު
ފައިާވ ނުވަތަ ދަރަނިވެރިޔާގެ މައިގަނޑު މަޞްލަޙަތުތައް ގާއިމުވެ

ތަ ރަނިވެރިޔާގެ ވިޔަފާރީގެ ގޮތްޕެއް ނުވަދަ، ތަނެއް ނެތްނަމަ
ށް، އެޖެންސީއެއް ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް ތަނެއް ހުރި ރަށުގެ ކޯޓަ

 މި ކޯޓު ވުން.
ސާސީ ( ގައި ބުނެފައިވާ 'ކޮްނޓްރެކްޓުގެ އެންެމ އ1ަމި މާއްދާގެ )ކ( ގެ ) )އ(  

 ވެ.ގޮތަށެ އިލްތިޒާމުތައް އަދާކުރަންޖެހޭ ތަްނ' ކަނޑައަޅާނީ އަންނަނިވި 
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ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަސާސީ އިލްތިޒާމުތައް އަދާކުރާ ތަްނ  (1)   
ކްޓުްނ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ބުނެފައިާވނަމަ، ނުވަތަ އެކަން ކޮންޓްރެ

 އެނގެން އޮތްނަމަ އެ ތަނެއް؛
 ކޮންޓްރެކްޓުގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ އިލްތިޒާމަކީ ފައިސާ (2)   

ޅޭ ލިބެންޖެހޭ ފަރާތް ދިރިއުދެއްކުން ކަމަށް ވާނަމަ، ފައިސާ 
ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ މައިަގނޑު މަސައްކަތް އިންތިޒާމުކޮށް 

 ހިންގަމުންގެންދާ ަތން؛
 ކޮންޓްރެކްޓުގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ އިލްތިޒާމަކީ ފައިސާ (3)   

 ދެއްކުން ފިޔަވައި އެހެން ބާވަތެއްގެ އިލްތިޒާމެއްނަމަ، 
 އުޅޭ ތަން.އެ ކަމެއް ކުރަންޖެހޭ ފަރާތް ދިރި

ގައި އެ ފަރާތެއްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް އެއް ރަށަށްވުރެ ގިނަ ރަށު )ވ(  
ޓަކައި ( ގެ ބޭނުމަށ3ް( އަދި )2ގާއިމުވެފައިވާނަމަ، މި މާއްދާގެ )ކ( ގެ )

ގައި ބަލާނީ އެ ކޮންޓްރެކްޓުގެ މައިގަނޑު އިލްތިޒާމު އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން ކަމު
 ނެވެ. އެ ކޮންޓްރެކްޓާ އެންމެ ގާތްގުޅުމެއް އޮތް ތަ

ވަގުތީ ފަރުވާގެ ފިޔަވަޅު އެޅި 
   މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން

އް ކޯޓަްށ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ަދށުން، ދަޢުވާއެ 243މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނުގެ   .9
 ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ވަގުތީ ފަރުވާގެ އަުމރަކަށް އެދި 

ވެސް މި  ހުށަހަޅަން ވާނީމި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ޙާލަތުގައި، އެ މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ 
 .ކޯޓަކަށެވެ

އެއް ކޯޓަކަށްވުރެ ގިނަ ކޯޓަށް 
 ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ 

ކައި، )ހ( ގެ މަޤުޞަދު ހާސިލުކުރުމަށްޓަ 49މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .10
ދަޢުވާ ބިނާކުރާ އަސާސްގެ މައްޗަށް، އެއް ޚަޞްމުންތަކެްއ ހިމެނޭ 

ން ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަ މައްސަލައެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން
 ،ރީކޯޓަށް ހުަށހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ރަޖިސްޓަ، ކަށަވަރުކުރުމަށް

ޢުކޮށް ޢާންމުކޮށް އެންމެންަނށް ބެލެނޭ ގޮތަށް ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއި
 އަދާހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

އެއް ޚަޞްމުންތަކެއް ހިމެނޭ  ،ދަޢުވާ ބިނާކުރާ އަސާސްގެ މައްޗަށް )ށ(  
ވަތަ ނުމައްސަލައެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ކޯޓަކަށް ުހށަހަޅާފައިވާކަްނ 
މުގައި ފޯނޫންކަން އެނގޭނަަމ، ދަޢުވާކުާރ ފަރާތުން ކޯޓަށް ުހށަހަޅާ ދަޢުާވ 

 އެކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

އިޚްތިޞާޞްއާމެދު ގޮތެއް 
 ކަނޑައެޅުމުގެ މުއްދަތު 

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ، މި ކޯޓަކަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ  )ހ(  .11
މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް ބުެނ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން މަދަނީ ިއޖުރާއަތުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތން ކޯޓުގެ  110ޤާނޫނުގެ 
ހަޅައިފިަނމަ، އެ އިޚްތިޞާޞްއާމެދު އިއުތިރާޒުކޮށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަ

އެ  ،އިއުތިރާޒަކީ ކޯޓަށް ބަލައިގަނެޭވނެ އިއުތިރާޒެއްކަން ނުވަތަ ޫނންކަން
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)ދިހައެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭގައި  10ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ެފށިގެން 
މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ  ،މައްސަލަ ބަލާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. އަދި

ގެ ދަށުން އެ ހުށަހެޅުމާމެދު އެންމެ ލަސްވެގެން ވަނަ މާއްދާ 49ޤާނޫނުގެ 
)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯުޓން ގޮތެއް  30އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުނުތާ 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
ނުވާ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ ކޯޓުން ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެން )ށ(  

 އެކަން ކަނޑައަޅަންވާނީ މަދަނީ ،މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާނަމަ
ންާމ ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް މި ކޯޓުން ނި 110އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ންވާނީ ނިންމުމަކުންނެވެ. އިޚްތިސާސްއާމެދު ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުން ޮއްނނަ
 ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. Iމި ގަވާއިދުގެ އެޕެންޑިކްސް 

ގެ ވަަނ މާއްދާ 110ވަނަ މާއްދާ އާއި  49ޤާނޫނުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ  )ނ(  
  ،ދަށުން ކޯޓުން އިޚްތިޞާޞްއާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުން

ުރން ލާޒިމު އެ ނިންމުމަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ އެންމެހައި ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކު
މުގެ ނިންމުމެކެވެ. އިޚްތިޞާޞްއާމެުދ ކޯޓުން ިނންމި ިނންމުން ބަަދލުކުރު

 ވަނީ ހަމައެކަނި ިއސްތިއުނާފީ ކޯޓުތަކަށެވެ. ބާރު ލިބިގެން

ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ 
 ދަޢުވާ 

ތުގައި ތިންަވަނ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަ 53މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ   .12
ބަރެްއ އައު ަޤޟިއްޔާ ނަން އެމައްސަލައަށް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ބަލާނީ

 ފަނޑިޔާރެވެ. ފުަރތަމަ ހުށަހެޅުުނ މައްސަލަ ބަލަމުންދާދިނުމަށްފަހު، 
 

 

 

ރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުަމށް ދަޢުވާކުރުުމގެ މުއްދަތުތައް ގުާނނީ މަދަނީ އިޖު   .13 ދަޢުވާކުރުމުގެ މުއްދަތު 
 ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 5

ނީގެ ތެރޭގައި ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ދަރަ 68މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނުގެ   .14 ތަރިކައާބެހޭ ދަޢުވާގެ މައްސަލަ 
ޗަށް އުފެދިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓުތަކުގެ ދަުށން އުފެދިަފއިވާ އިލްތިޒާމުތަކާއި މުދަލުގެ ަމއް

 ދަރަނިތަކެއް ނުހިމެނެއެވެ. 

ރިވިއުގެ ދަޢުވާ  ޖުޑީޝަލް 
 ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 

ވާ އިދާީރ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި 64ޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނުގެ މަދަނީ އި  .15
ނަމަ، އެ ފިޔަވަޅު ފިޔަވަޅަކީ ވަކި ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް އެޅި އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް ކަމުގައިވާ 

 ރީޚެވެ. ތާއެޅި ތާރީޚު ކަމުގައި ބަލާނީ އެ ފިޔަވަޅު އެޅިކަން އެ ފަރާތަށް އެނގުނު 
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 ތަބީއީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަިތން ކޮންމެ  )ހ(  .16 ދަޢުވާ ކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު 
ވަަތ ޝަޚުޞަކަށް، އަދި ޤާނޫނީ ޝަޚުޞަކަށް އެ ފަރާތެއް އަމިއްލައަށް ނު

 ،ށްވަކީލަކު މެދުވެރިކޮއެ ފަރާތުން ޢައްޔަންކޮށް ކަނޑައަޅާ ޤާނޫނީ 
 ،ަނމަވެސް .ދަޢުވާއެއް އުފުލައި ނުވަތަ ދަޢުާވއެއް ދިފާޢުކޮށް ހެދިދާނެއެވެ

 ކޯޓަށް ދަުޢވާއެއް ހުަށހެޅޭނީ 
 އެ މައްސަލައެއްގައި އެ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު އޮތްނަމައެވެ.  

އަމުރެއް  އި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަޢުވާގެ މާނައިގެ ތެރޭގަ )ށ(  
ވުމަށް އެދި ހޯދަން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާއި މަްއސަލައިގެ ތެރެއަށް ތަދައްޚުލު

 ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ވެސް ހިމެެނއެވެ.

ރިވިއުގެ  ޖުޑީޝަލް 
މައްސަލަތަކުގައި 

 ދަޢުވާކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު 

ތަކަްށ ދަޢުވާކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު އަންނަނިވި ޮގތަށް ިލބިފައިވާ ަފރާ )ހ(  .17
 ރިވިއުގެ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާކުރެވިދާނެއެވެ.   ޖުޑީޝަލް

ޅާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ނިންމާ ނިންމުމުއް ނުވަތަ އަ (1)  
 ލިފައިވާ އިދާރީ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން އެ ފަރާތެއްގެ ޙައްޤެއް ގެއް

 ނުވަތަ  ؛ފަރާތެއް
ޅާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ނިންމާ ނިންމުމުއް ނުވަތަ އަ (2)   

ނިކަމެއް އިދާރީ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގެ ޙައްޤަކަށް އު
 ނުވަތަ ؛ލިބިއްޖެކަމަށް ފެނިއްޖެ ކޮންމެ ަފރާތެއް

 ނުވަތަ އަޅާދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ނިންމާ ނިންމުމުއް  (3)   
ކަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން އެ މީހަކަށް ނުވަތަ އެ ބަޔަ

 ނުވަތަ އެކަމުން ސީދާގޮތެއްގައި ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތެއްގައި 
 އަސަރު ފޯރައިފާނެ ކޮންމެ ފަރާތެއް.

މައްސަލަ  ދުސްތޫރީ 
 ހުށަހެޅުމުގެ ހައިސިއްޔަތު 

ކަށް ދުސްތޫރީ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ކޮންމެ ރައްޔިތަ  .18
 ލިބިގެންވެއެވެ. 

ގިނަ ޚަޞްމުން މައްސަލަ 
 ހުށަހެޅުން 

މެނޭ ހިއެއް އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ ދަޢުވާތަކެއް   .19
ސަލައެއްގެ ވެގެން، އެއް މައްމައްސަލަތަކުގައި އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން އެކު

ވުރެ ގިނަ ގޮތުގައި މި ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަދި، އެއް ފަރާތަށް
 ކޯޓަށް ފަރާތުގެ މައްޗަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ގޮތަށް ވެސް އެފަދަ މަްއސަލަތައް މި

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
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މައްޗަށް  ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރާ މަދަނީ ަމއްސަލަތަކުގައި އަދި ދައުލަތުގެ )ހ(  .20 ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރުން 
ކުގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާގޮތަށް ުހށަހެޭޅ މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ޯކޓުތަ

ރާ ޤާނޫީނ ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރާނީ ބަންޑާރަ ނައިބު ނުވަތަ އޭނާ ޢައްޔަންކު
 ވަކީލެކެވެ. 

ކީލުން ބަންާޑރަ ނާއިބުގެ ފަރާުތން ޤާޫނނީ ވަ  ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރުމަށް )ށ(  
ޮކށްފައިާވ ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާން 42ޢައްޔަންކުރާނީ މި ގަވާއިދުގެ 

 .ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް ަތއްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކުންނެވެ
ެގ ނާއިބު ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވާ ވަގުތުތަކުގައި ބަންޑާރަ )ނ(   

ނާއިުބ  އޮފީސް ހިންގަން ހަވާލުވެފައިވާ ވެރިއަކު ޢައްޔަންކުރާ ބަންޑާރަ
 ނެއެވެ.އޮފީހުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުްނނަށް ކޯުޓގައި ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރެވޭ

ކުރާ ޕަކުން ޢައްޔަންޕާޓްނަރޝިޕްޕެއް ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރާނީ އެ ޕާޓްނަރޝިޕް  .21 ޕް ޕާޓްނަރޝިޕް 
 .ޕަކުން ޢައްޔަންކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެޕާޓްނަރޝިޕްޕާޓްނަރަކު ނުވަތަ އެ 

ްނ ކުންފުންޏެއް ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރާނީ އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު  .22 ކުންފުނި 
ވަތަ އެ ޢައްޔަންކުރާ އެ ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެއް ނު

  ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ.ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުްނ ޢައްޔަންކުރާ

ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއް 
 ނުވަތަ ކްލަބް 

އް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއް ނުަވަތ ކްލަބެ  .23
 ތަމްސީލުކުރާނީ އެ ތަނެއްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީްނ ޢައްޔަންކުރާ 

ގެ ހިންގާ  ނުވަތަ އެ ތަނެއްއެ ތަނެއްގެ ހިންގުމުގެ އިސް ަމޤާމެއްގައި ހުރި މީހެއް
 ކޮމިޓީން ޢައްޔަންކުރާ ޤާނޫނީ ަވކީލެކެވެ.

 ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރާނީ   .24 ސިޔާސީ ޕާޓީ 
ލިއްޔަތު އެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ދަފްތަރުގައި އެ ޕާޓީއެއް ތަމްސީލުކުރުމުގެ މަސްއޫ

 ނީ ވަކީލެކެވެ.  ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ޢައްޔަންކުރާ ޤާނޫ

ޓުގަިއ ކޯޤާނޫނަކުން ވަިކ ޤާނޫީނ ޝަޚުޞެއްގެ ގޮތުގައި އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޝަނެއް   .25 ކޮމިޝަން 
ސް ސީލުކުރާނީ އެ ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރާ އެ ކޮމިޝަނެއް ހިންގުމުގެ އިތަމް

 ލެކެވެ.މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެއް ނުވަތަ އެ ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީ

ޤާނޫނަކުން ވަކި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްގެ ގޮތުގައި އުފައްދާފައިވާ އޮތޯރިޓީއެއް ނުވަތަ   .26 ޤާނޫނީ ޝަޚްޞު 
ތަ މުއައްސަސާއެއް ހިންގަނީ ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑަކުން ނުވަތަ އިދާރާއެއް ނުވަ

 ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރާނީ  ،ގަވަރނިންގ ބޯޑަކުން ކަމުގައިވާނަމަ
އެ އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން ނުވަތަ ގަވަރނިްނގ ބޯުޑން ޢައްޔަންކުރާ އެ 
 ތަނެއް ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެއް ނުވަތަ 
އެ ބޯޑުން ޢައްޔަންކުރާ ޤާނޫނީ ަވކީލެކެވެ. މިގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ އޮތޯރިޓީއެއް ނުވަަތ 
އިދާރާއެއް ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއްގެ ހިންގުމުގެ ބާރު ދީފައިވަީނ، އެފަދަ ތަނަަކްށ 
ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ އެންމެ ިއސް ފަރާތަކަށް ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ތަނެއް ކޯޓުގައި 
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ނީ އެ އިސްފަރާތުން ޢައްޔަންކުރާ އެ ތަން ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމެއްގައި ތަމްސީލުކުރާ
 ހުރި މީހެއް ނުވަަތ 

 ފަރާތުން ޢައްޔަންކުރާ ޤާނޫީނ ވަކީލެކެވެ. އެ

ޤާނޫނަކުން ޢައްޔަންކުރެވޭ 
 މަޤާމުތައް 

ނުވަތަ  ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާ ލިބިގަތުުމގެ ބާރު ލިބިދޭޮގތަށް ާޤނޫނުައސާސީއިން  .27
އިވާނަމަ، ެއ ޤާނޫނަކުން މަޤާމެއް އުފައްދައި ެއ މަޤާމު ފުރާނޭ މީހަކު ޢައްޔަން ކޮށްފަ
ކުރާ ޤާނޫނީ މީހަކު ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރާނީ އޭނާ އަމިއްލައަށް ނުވަަތ އޭނާ ޢައްޔަން

 ވަކީލެކެވެ.

ންކުރާ އެ ން ޢައްޔަލޯކަލް ކައުންސިލުތައް ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރާނީ އެ ކައުންސިލަކު  .28 ލޯކަލް ކައުންސިލް 
ންސިލުން ކައުންސިލެއްގެ ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެއް ނުވަތަ އެ ކައު

 ޢައްޔަންކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ.

ޕަކުން ޕާޓްނަރޝިޕް 
ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާ 

 ލިބިގަތުން 

ށް ޕެއްގެ މައްޗަޕާޓްނަރޝިޕްޕަކުން ދަޢުވާކުރާނަމަ އަދި ޕާޓްނަރޝިޕް )ހ(   .29
ޕްގެ ނަމުގައެވެ. ޕާޓްނަރޝިޕްދަޢުވާލިބޭނަމަ އެކަން ކުރަްނވާނީ 

ބު ޕްގެ ނަން ބަދަލުވެފައިވާނަމަ، ދަޢުވާ ބިނާކުރާ ސަބަޕާޓްނަރޝިޕް
ހުށަހަޅާ  ޕްގެ ނަން ކަމުގައި އޮތް ނަން މައްސަލަޕާޓްނަރޝިޕްމެދުވެރިއިރު 

 ފޯމުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
ގެ ޕެއްޕާޓްނަރޝިޕްޕަކުން ދަޢުވާކުރާ ހާލަތުގައި ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕް )ށ(  

ްއޖެނަމަ، މައްޗަށް ދަޢުވާލިބޭ ހާލަތުގައި، އަނެއް ޚަޞްމު ލިޔުމަކުން އެދި
 ދަޢުވާގައި ހިމެޭނ ޙައްޤު އުފެދުނުއިރު 

 ޕްގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި މީސްމީުހންނާއިޕާޓްނަރޝިޕްއެ 
އް ކޯޓަށް ރެހާއި ގުޅޭނޭ ތަފްސީލުތައް އެނގޭނޭ ބަޔާނެ އެ މީސްމީހުންގެ އެޑް
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ސޯލް ޕްރޮޕްރައިޓަރޝިޕްއެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާނަމަ ދަޢުވާ ކުރާނީ   .30 ސޯލް ޕްރޮޕްރައިޓަރޝިޕް 
 އަދި އެފަދަ ފަރާތަކުން ދަޢުވާކުރާނަމަ ދަޢުވާ ކުރަންވާނީ 

 ވެރިފަރާތުގެ ނަމުގައެވެ.އެ ސޯލް ޕްރޮޕްރައިޓަރޝިޕްގެ 

ކުޑަކުއްޖެއް ނުވަތަ 
ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ 

 ފަރާތްތައް 

ލަތަކުގައި ނުވާނަމަ، މަދަނީ މައްސަ އެހެން ގޮތަކަށް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައި )ހ(  .31
އި ކުޑަކުއްޖެއް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއް ޯކޓުގަ

ވެރިޔާ ތަ އެ ފަރާތުގެ ޝަރުޢީ ބަަލދުތަމްސީލުކުރާނީ އެ ކުޑަކުއްޖާ ނުވަ
ަމވެސް، ނުވަތަ ޝަރުޢީ ބަަލދުވެރިޔާ ޢައްޔަންކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ. ނަ

ލަުދވެރިޔަކު ކުޑަކުއްޖާގެ ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ މީހާގެ ޤާނޫނީ ބަ
 ފަރާތުގެ އެޢައްޔަނުކުރެވިފައިވާނަމަ ކޯޓުގައި އެ ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރާނީ 

ނޫނީ ނީ ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ ާޤޫނނީ ބަލަދުވެރިޔާ ޢައްޔަންކުރާ ޤާޤާނޫ
 ވަކީލެކެވެ.  
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ށުއަރާ ފު މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު  )ށ(  
އްޔަންކުރާ މައްސަލަތަކުގައި އެފަދަ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތަކުން ޢަ

ލިބިގެންވާ  ކުޑަކުއްޖަކު ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަންޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް ކޯޓުގައި 
ަތ ފަރާތެއް ތަމްސީލުނުކުރެވޭނެއެެވ. މި ހާލަތުގައި ކުޑަކުއްޖާ ނުވަ

ން ފަރާތެއް ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތް ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރާނޭ އެހެ
 ކޯޓުން ކަނޑައަޅަންވނެއެވެ.

ލުކުރާ ލިބިގެންވާ ފަރާތެއް ތަމްސީކުޑަކުއްޖެއް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން  )ނ(  
ވަަތ ނުފަރާތުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު އޮންނަންާވނީ އެ ކުޑަކުއްޖާ 

 ށެވެ.ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތުެގ މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމަ
ސީލުކުރާ މި މާއްދާގެ )ހ( ނުވަތަ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ތަމް )ރ(  

ންާވ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ރައްކައުތެރިކަްނ ިލބިގެމީހަކު، 
ނުވަަތ  ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާލިބޭ މައްސަލައެއްގައި އިޢުތިރާފުވެ،

ޞުލްޙައިގެ ހައްލަކަށް ެއއްބަސްވެ ޤަބޫލުކުރަންާވީނ ކޯޓުގެ 
 ހުއްދައާއެކުގައެވެ.

ތަރިކަ އާއި މުދަލުގެ 
މައްސަލަތަކުގައި އެއް 

 އެހެން ޙަޞްމެއް ޚަޞްމަކު 
 ތަމްސީލުކުރުން 

އިގެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތަރިކަ 83މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ   .32
ބަ އާއި ހިމައްސަލަތަކުގައި އާއި، މުދަލާިއ ބިން ބައިކުރުމުގެ މައްސަލަަތކުގައާއި 
އްސަލައިގެ މަވަޞިއްޔަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި، އެ މައްސަލައެއްގެ އެއް ޚަޞްމަކަށް އެ 

ޔަންކުރެވޭ އެހެން ޚަޞްމަކު ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރެވިދާނެ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޢައް
ޚަޞްމުގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާނަމަ، އެއް ޚަޞްމަކަށް އަނެއް ޚަޞްމު 

ގެ އެހެން ތަމްސީލުނުކުރެވޭނެއެވެ. މި މާއްދާގެ ދަށުން އެއް ޚަޞްމަކު އެ މައްސަލައި
ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި  42ރާނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކު

މެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޝަރުޠުތަްއ ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔު
 ފުރިހަމަކޮށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންާވެނއެވެ. 

އެކުގައި މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ 
ޚަޞްމަކު އެހެން ޙަޞްމެއް 

 ތަމްސީލުކުރުން 

ލަތަކުގެ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަ 83 ޤާނޫނުގެމަދަނީ އިޖުރާއަތު   .33
ނަ ފަރާތުގެ އިތުރުން އެހެނިހެްނ މަދަނީ މަްއސަލަތަކުގައި ވެސް އެއް ފަރާތަްށވުރެ ގި

ލުކުރުމަށް އޭނާ އެ މައްސަލައިގައި ކޯޓުގައި ތަމްސީ، މަޞްލަޙަތު އެކުގައި ހިމެނޭނަމަ
މަޞްލަޙަތެއް ހިމެނޭ އެހެން މީހަކު އޭނާއާއެކު އެ މައްސަލައިގައި އެއް 

 ޢައްޔަނުކުރެވިދާނެ އެވެ. މި މާއްދާގެ ދަށުން އެއް ޚަޞްމަކު 
ނަ މާއްދާގެ ވަ 42އެ މައްސަލައިގެ އެހެން ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރާނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ 

 އިވާ ލިޔުމެއް)އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަުރޠުތައް ފުރިހަމަވާ ޮގތަށް ތައްޔާރުކޮށްފަ
 ފުރިހަމަކޮށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންާވެނއެވެ.
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މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ހުރިހާ 
ފަރާތެއް ޚަޞްމުންގެ ގޮތުގައި 

 ހިމެނުން 

ާހ ކަމެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާ ނުަވތަ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ހުރި )ހ(  .34
ންެގ ފުރިހަމައަށް އަދި މުޅިން ނިންމުމަށްޓަކައި އެ ޤަޟިއްޔާގެ ޚަޞްމު

 އެ ގޮތުގައި ކޮންމެހެން ބައިވެރިވާންޖެހޭނޭ އެންމެހައި ފަރާތްަތއް 
 ޤަޟިއްޔާގެ ޚަޞްމުންގެ ގޮތުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ މަޤުަޞދަށްޓަކައި، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުްނ ކުރާ )ށ(   
ތުރަށް ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ޙައްޤަކީ އެ ފަރާތާއެކު ނުވަތަ އެ ފަާރތުގެ އި

ަތ އެހެން ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ަފރާތްތަކަކަށް ލިބެްނވާ ޙައްޤެއް ނުވަ
 އެ ޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާކުރާ ،ޙައްޤުތަކެއް ހިމެނޭ ދަޢުވާއެއްނަމަ

އެވެ. ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި އެފަދަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ހިމަނަންާވނެ
ވޭ މީހަކު ޤަޟިއްޔާގެ ޚަޞްމުންގެ ގޮތުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ކަމަށް ަޤބޫލުކުރެ

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި އެ ޤަޟިއްޔާގައި ހިމެނުމަްށ 
އްގެ އެ މީހަކު އެ ޤަޟިއްޔާގެ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތެ ،އިޢުތިރާޟުކުރާނަމަ

 ގޮތުގައި ހިމެނިދާނެއެވެ.
ާހ ކަމެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާ ނުަވތަ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ހުރި )ނ(  

ގެ މުޅިން ިނންމުމަށްޓަކައި ޤަޟިއްޔާގެ ަޙޞްމެއްފުރިހަމައަށް އަދި 
 ޚަޞްމެއްެގ ގޮތުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ފަރާތެއް ކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ ފަރާތްތައް

ގޮތުގައި ޤަޟިއްޔާގައި ހިމެނުމަށް ކޯޓުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަްށ 
 އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ.

 މައްސަލައެއްގެ ޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ މީހަކު  )ރ(  
 ކަމެއް އެ ޤަޟިއްޔާގެ ޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން 

ޔާއިން އެފަދަ ފަރާތެއް އެ ޤަިޟއް ،ނޫން ކަމަށް ކޯޓަްށ ޤަބޫލުކުރެޭވނަމަ
ނިުކރުމަށް މިގޮތުން ޚަޞްމަކު އު .އުނިކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަްށ ލިބިެގްނވެއެވެ

އި ނިންމައިފިނަމަ، އެގޮަތށް ނިންިމ ސަބަބު ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގަ
 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

މައްސަލައެއްގެ ތެރެއަށް 
ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި 

 ހުށަހެޅުން 

އްވެސް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މަޞްލަޙަތު އޮތް އެ  )ހ(  .35
އެ  ،ފިަނމަަތދައްޚުލުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފަރާތަކުން އެ މައްސަލައަކަށް 

އިޚްތިޔާރު  ފަރާތަކަށް އެ މައްސަލައިގައި ތަދައްޚުލުވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ
 މައްސަލަ ބަލާ މެޖިސްޓްރޭޓަށް ިލބިގެންވެއެވެ.

ްށ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުްނ މައްސަލައަކަ )ށ(  
 23ފޯމު  ށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި ހު

 އިންނެވެ.
މައްސަލައަކަށް ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާުތން ތަދައްުޚލުވުމަށް  )ނ(  

އެދި ހުށަހަޅަނީ ދަޢުވާކުރާ ފަާރތެއްގެ ގޮތުގައިކަން ނުަވތަ ދަުޢވާލިޭބ 
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ޅާ ފޯމުގައި ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައިކަން ތަަދއްޚުލުވުމަށް އެދި ހުށަހަ
 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

މަށް އެދި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ތަދައްޚުލުވު )ރ(  
 މި ގަވާއިދުގެ ،ހުށަހެޅުމުން އެ މައްސަލައަށް ތަދައްޚުލުކުރެވޭނީ

 ފީގައި އެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރޭޝަން  Dއެޕެންޑިކްސް 
 ދެއްކުމުންނެވެ. 

ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި 
 ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 

ތެއް ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ޚަޞްމަކު ހިމެނުމަށް ނުވަަތ ޤަޟިއްޔާއަްށ އެއްވެސް ފަރާ  .36
ށަހެޅޭނީ އެ އިތުރުކުރުމަށް ނުވަތަ ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދޭނަމަ އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ހު

. މައްސަލައިގެ މުގެ ކުރިންނެވެމައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގެ މަރުޙަލާތައް ނިމު
ގެ ކުރިން އެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ފެށުމަށްފަުހ އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ބަލައިގަނެޭވނީ އޭ
ވޭ މިންވަރަށް ހުށަހެޅުން ހުށަނޭޅުނީ މަޤުބޫލު ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެ

 ސާބިތުކޮށް ދިނުމުްނނެވެ.

ތަދައްޚުލުވާ ފަރާތް 
 ޙާޟިރުނުވުން 

އްދަދެވި، ެއ މައްސަލައަކަށް ތަދައްޚުލްވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ތަދައްޚުލްވުމުގެ ހު  .37
ލުކުރާީނ ފަރާތެއް ކޯޓުން އަންގާ ގޮތެއްެގ މަތިން ކޯޓަށް ޙާޟިރުނުވެއްެޖނަމަ، ޢަމަ
ލުކުރުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ކޯޓަށް ޙާޟިރުނުުވމުން ޢަމަ

 ވާ އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ކަނޑައެޅިފައި

އެކުގައި އަދި ވަކިން 
 ދަރަންޏަށް ޒިންމާވުން 

 ފަރާތްތަކަކީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ދަޢުވާލިބޭ  .38
ޢުވާއެއް އެ ދަ ،އެކުގައި އަދި ވަކިން ވެސް ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތެއްަނމަ

 ހަޅާނީ އެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެްއ ހިމެނޭ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ހުށަ

ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ހިމެނޭ 
 ޚަޞްމަކު ވަކިކުރުން 

ެމނިފައި ޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާ ފަާރތެއް ހި ،ޤަޟިއްޔާއެއްގައި )ހ(  .39
އޮތުމުގެ ސަބަބުން ޝަރީޢަްތ ހިންގުން ލަސްވާނެ ކަމަށް ކޯޓަށް 

 ނުވަތަ އެަކމުގެ ސަބަބުން ޤަޟިއްޔާގައި ހިމެނޭ ،ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ
އެ  ،ނަމަޚަޞްމެއްގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަން ލިބޭކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ 

ގެ އެ ގޮތުްނ ވަކިކުރެވޭ ޚަޞްމު ،ޚަޞްމަކު އެ ޤަޟިއްޔާއިން ަވކިކޮށް
 ކޯޓަްށ ބައި ވަކި ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ގޮތުަގއި ބެލުމަްށ އަމުރުކުރުމުގެ ބާރު 

 ންވެއެވެ.ލިބިގެ
އްދުވާ ޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތެްއގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ މައްސަލަ ރަ  )ށ(  

  ،ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ ފަރާތެއްގެ ބައި
އްދުވާ ރައެ ޤަޟިއްޔާގައި ހިމެނޭ އެހެިނެހން ދަޢުވާލިޭބ ނުވަަތ މައްސަލަ 

 ނަޒަރުގައި ފަސްކުރުމަކީ ކޯޓުގެފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ ބައި ިނމެންދެން 
ޔާރު އެ ބައެއް ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތި ،އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ކަމަށްވާނަމަ

 ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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އެކީ  ދެ ޤަޟިއްޔާ 
 ޙުކުމްކުރުން 

ިއވާ ދެ ދެ ަޤޟިއްޔާއަކުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފަ ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )ހ(  .40
ޟިއްޔާ ޤަމައްސަލައެއް ނުވަތަ ދެ ދަޢުވާއެއް ބަލައި ޙުކުމްކުރަންވާނީ ދެ 

 އެކުއެކީގައެވެ. ، އެއްކޮށް
ލަކީ ދެ ދަޢުވާގައި ނުވަތަ ދެ މައްސަލައިގައި ވެސް ހިމެނޭ ސުވާ (1)   

 ނުވަތަ ؛އެއް ސުވާލެއް ކަމަށް ވުން
ށް ޤަޟިއްޔާގައި ކުރާ ޙުކުމުން އަނެއް ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމައެއް  (2)   

އަސަރުކުރާނެނަމަ ނުވަތަ އެއް މައްސަލަ ނިމުމުން އަނެއް 
 މައްސަލަ ވެސް ނިމޭނެ ކަމަށް ވުން.

ވަތަ ނުމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތުގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  )ށ(  
 ން ނުޖެޭހނެއެވެ.މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ރުހުން އޮންނަ

 ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ ޤަޟިއްޔާއަކީ ކޯޓުގެ ނަޒަރުގައި ގުޅުންހުރި   .41 ގުޅުންހުރި ދެ ޤަޟިއްޔާ 
ދެ  ،މަދެ ދަޢުވާއެއް ނުވަަތ ދެ މައްަސލައެއް ޝާމިލުވާ ދެ ޤަޟިއްޔާ ކަމުގައިވާނަ

 ޤަޟިއްޔާ ބަލާނޭ ތަރުީތބު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެެއވެ. 

ޤާނޫނީ ވަކީލުން 
 ޢައްޔަންކުރުން 

ން މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިނުވާނަމަ، ޚަޞްމު )ހ(  .42
ކީލުްނ ޤާނޫނީ ވަ ،ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީުލން ޢައްޔަންކުރުމުގައި

ެގ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނު 2019/5ކަމުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ޤާނޫނު( ގެ ދަުށން ހުއްަދ ލިބިފައިވާ އަންަނނިވި ަފރާތްތައް 

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.
 ؛ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް (1)   
 ؛ލޯ ފަރމް (2)   
 ހައުސް ލީގަލް -ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއްގެ އިން (3)   

 ކައުންސެލް؛ 
މިއްލަ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ އަ (4)   

 ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ޢައްޔަންކުރާ، ޤާނޫނީ ވަކީލުން؛
ލީގަލް އުސް ހަ-ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ އެހެން މުއައްސަސާއެއްގެ އިން )ށ(  

ނި އޭާނ ކައުންސެލްއަށް އެ ހައިސިއްޔަތުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެވޭނީ ހަމައެކަ 
 ވަޒީފާއަދާކުރާ ކުންފުނީގެ ނުވަތަ މުއައްސަސާގެ ފަރާތުންނެވެ.

ލް ޙަޞްމެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންެގ ގޮތުގައި ލޯ ފާރމްއެއް ނުަވތަ ލީގަ )ނ(  
ށް ވަކީުލން ކޯޓަ ޕްރެކްޓިސްއެއް ޢައްޔަން ކުރެވިފައިވާނަމަ، ޤާނޫނީ

ޙާޟިރުވާނީ އެ ލޯ ފަރމްގެ ފަރާތުން ނުވަަތ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްެގ 
 ފަރާތުންނެވެ.
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ޓަްށ މަދަނީ މައްސަލައެއްގައި ޙަޞްމެއްގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ ކޯ )ރ(  
ފިޔަވައި  ޙާޟިރުވާއިރު މުވައްކިލު ނުވަތަ މުވައްކިލުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު)ން(

 ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.އެހެން މީހަކު 
ޓަށް ކޯޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރަން ލީގަްލ ޕްރެކްޓިސެއް ޢައްޔަންކުރާނަމަ  )ބ(  

ރީ ޙާޟިރުވާނީ އެ މީހެއްގެ ނަމުގައި އެ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް ރަޖިސްޓް
   ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލެވެ. 

ފަރމެއްނަމަ އެ ލޯ ޙަޞްމެއް ތަމްސީލުކުރަން ޢައްޔަންކުރަނީ ލޯ  )ޅ(  
 ފަރމަކުން ޢައްޔަންކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ.

ނަްށ ލޯ ފަރމްތަކުންނާއި ލީަގލް ޕްރެކްޓިސްތަކުންނާއި ޤާޫނނީ ވަކީުލން )ކ(  
ންމެ ކޮކޯޓުގައި ޚަޞްމުން ތަމްސީލުކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ގޮތްތަުކންކުރެ 

 ވެސް އެއް ގޮތަކަށް ބާރުލިބިގެްނނެވެ. 
  ؛އޮފް އެޓަރނީ ލިބިފައި އޮތުންޕަވަރ  (1)   
 މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ (2)   

ީނ ލިޔުމަކުން ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީަގލް ޕްރެކްޓިސް ނުވަތަ ޤާނޫ
 ؛ވަކީލު ޢައްޔަންކޮށްފައި އޮތުން

މުއައްސަސާއެއްގެ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުގެ ޤަރާރަކުން  (3)   
  ؛ޢައްޔަންކޮށްފައި އޮތުން

ވަރ ޕަ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނާ 3އަދި )، (2)، (1މި މާއްދާގެ )ކ( ގެ ) )އ(  
ގައި އޮފް އެޓަރނީ ނުވަަތ ޢައްޔަްނކުރުމުގެ ލިޔުމުގައި ނުވަތަ ަޤރާރު

 އަންނަނިވި ބައިތައް ފުރިހަމަާވްނވާނެއެވެ.
 ؛ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތުގެ ނަން (1)   
 ؛ޢައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތުގެ ނަން (2)   
 ؛ޢައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތަށް ދީަފއިވާ ބާރުތަކުގެ ތަފްސީލު (3)   

 ގައިވާ ގޮތަށް( J)ގަވާއިދުގެ އެޕެންޑިކްސް 
، ެއ ޢައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާއި (4)   

ދައްކާ  ފަރާތުން މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކުރާ ކަންކަމާއި ކޯޓުގައި
ދައިން، ވާހަކަތައް އޭނާ އަމިއްލައަށް އެ ކަންކަން ކުރުމެކޭ އެއްފަ

 އޭނާ އެކަންކަން ޤަބޫލުކޮށް ތަސްދީޤުކުރާކަން؛ 
 ؛ރީޚްޢައްޔަންކުރި ތާ (5)   
 ޢައްޔަންކުރި ފަރާތުގެ ސޮއި އަދި އިނގިލީގެ ނިޝާން/ރަސްމީ (6)   

 ތައްގަނޑު؛
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މުރު ހެކިންގެ ނަން، ދާއިމީ އެޑްރެސް، އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު، އު (7)   
އަދި އިނގިލީގެ ނިޝާނާއި ސޮއި ނުވަތަ، ނޯޓަރީ ޕަބްލިކުގެ 

 ފަރާތުން ނޯޓަރައިސް ކޮށްފައި އޮތުން. 
ގިލީގެ ޢައްޔަންކުރެވޭ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ަތފްސީލު، ސޮއި އަދި  އިނ (8)   

 ނިޝާން.
ނޫީނ ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަންކުރަނީ ުނވަތަ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ެދނީ ޤާ )ވ(  

ރުމުގެ ޝަޚްޞަކުން ކަމަށް ވާނަމަ، ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ ނުވަތަ ޢައްޔަންކު
ފައިވާ ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްަވނަ މާއްދާގެ ) 43ލިޔުމާއެކު މި ގަވާއިދުގެ 

ވަތަ ނުކަންކަން އެނގޭނެ ގޮތަށް އެ ެއ ތަނެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުްނ 
ރާރު ޤަކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ކައުންސިުލން އެކަމަށްޓަކައި ފާސްކޮށްފައިވާ 

 ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކުންފުނި، ޖަމްޢިއްޔާ، ޤާނޫނީ 
  ޝަޚްޞުން ތަމްސީލުކުރުން

ކުރުމުގެ ކޯޓުގައި އެ ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަން  )ހ(  .43
ބަދަލުގައި އެ ޝަޚުޞަކުން އަމިއްލައަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެ 

ރާނަމަ، ޝަޚުޞުގެ ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކު ޢައްޔަން ކު 
ލަކު ނުވަތަ އެ ޝަޚުޞެއް ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީ
ކުން ޢައްޔަންކުރާނަމަ، އެ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރާނީ އެ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަ
ނަނިިވ ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރަކުންނެވެ. އަދި ހުއްދަކުރާ ޤަރާރުގައި އަން 

 މަޢުލޫމާތު ހުންަނންވާނެއެވެ. 
 ؛ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުގެ ފުރިހަމަ ނަން  (1)   
 ؛ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރުރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް އަދި  (2)   
  ؛ކުންފުންޏެއްނަމަ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު (3)   
 ؛ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު (4)   
 ؛މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްނަމަ މެންބަރުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު (5)   
ގެ މެންބަރުކުލަބު ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްނަމަ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ  (6)   

 ؛ޖުމުލަ އަދަދު
 ؛ކޯރަމް ހަމަވާ ޢަދަދު (7)   
 ؛ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިންގެ އަދަދު  (8)   
އޮންލައިްނ  ،ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތާރީޚާއި، ތަނާއި، ވަގުތު (9)   

ކުރި ޕްލެޓްފޯމެއްގައި ކޯލް އިނީޝިޭއޓްކުރި ފަރާތާއި އިންތިޒާމު
  ؛ތަން

 ނިމިފައިވާ ގޮތް؛ކަނޑައެޅި  (10)   
މި ޤަރާރުގެ ދަށުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާ ފަރާތަށް ދީފައިވާ ބާރުތަކުގެ  (12)   

ތަފްސީލާއި، އެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާއި، އެ 
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ފަރާތުން މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކުރާ ކަންކަމާއި ކޯޓުގައި ދައްކާ 
ކުރުމެކޭ އެއްފަދައިން، ވާހަކަތައް އޭނާ އަމިއްލައަށް އެ ކަންކަން 

  އޭނާ އެ
ކަންކަން ޤަބޫލުޮކށް ަތސްދީޤުކުރާކަން؛ )ގަވާއިދުގެ  

 ގައިވާ ގޮތަށް( Jއެޕެންޑިކްސް 
 ؛ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ނަމާއި ސޮއި (13)   
 ؛ސިއްކަ (14)   
 ؛ފާސްކުރި ތާރީޚު (15)   
 ޢައްޔަންކުރެވޭ މީހާގެ މަޤާމް. (16)   
ްނ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކު )ށ(  

ކުރާ ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާއަކަށް ޙާޟިރުވާނެ ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ފާސް
ރިޒޮލިއުޝަން ނުވަތަ ޤަރާުރ ނުވަތަ އެކަށައަޅާ ލިޔުްނ ކޯޓުން 

ތު ޤަބޫލުކުރެވޭނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާ
އެ ޚަޞްމަކީ  ،ރިހަމަވާގޮތަށް އެ ލިޔުމެއް އޮތްނަމައެވެ. އަދިފު

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޤާނޫީނ ޝަޚްޞެއްކަމުގައި
ވަތަ ނުވާނަމަ، އެފަދަ ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ޤަރާރު ނު

ނިންމުން އޮންަނންވާނީ އެ ލިޔުން ދޫކުރި ޤައުމުގެ ނޯޓަރީއަކު 
 ކޮށްފައެވެ.ނޯޓަރައިޒް

ފަރުދެއް ނުވަތަ ާޤނޫނީ ޝަޚްޞަކުން ކޯޓަށް ޙާިޟރުވުމަށް  )ނ(  
އް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެހެން ފަރާތެ

ހަމަނުޖެއްސޭނެއެވެ. އަދި ަފރުދެއް ނުވަތަ ޤާނޫީނ ަޝޚްޞެއް 
ބިފައިާވ ލި ތަމްސީލުކުރުމަށް ޢައްޔަންކުރާނެ ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ބާރު 

ސް، މީހަކަށް އެ ބާރު އެހެން މީހަކާ ހަވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެ
ސްއެއް ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރުމަށް ލޯ ފާރމްއެއް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓި 
ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ހިލޭ ސާބަހަށް ޤާނޫނީ ިޚދުމަތްދޭ ޖަމްއިއްޔާއެއް ޢައްޔަން

އިއްޔާގެ ޓިސްއެއްގެ ނުވަތަ ޖަމްހާލަތުގައި އެ ފަރމްއެއްގެ ނުަވތަ ޕްރެކް
 އް ނެތެވެ.ފަރާތުން ޙާޟިރުވާނޭ ވަކީލަކު އެ ތަނުން ކަނޑައެޅުމަކަށް ހުރަހެ

 ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީއަކުން ުނވަތަ އެ މީހެއްގެ ޤަރާރަކުްނ ކޯޓަށް )ރ(  
ާޤމެއްގައި ޙާޟިރުވުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ަހމަޖެއްސުމުގެ ބާރު އެ ތަނުގެ މަ

އްެގ ކަށް، އެ ތަނެއް ުއފެއްދި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ އެ ތަނެހުންނަ މީހަ
ރުގެ ބާދުސްތޫރުގައި ނުވަތަ ހިންާގ ަގވާއިދުގައި ލިބިދީފައިވާނަަމ، ެއ 

 ޅައެވެ. ނާދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީުލން ޢައްޔަންކުރުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް 
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ޢައްޔަންވެވޭ ފަރާތް ވަކި 
 ލިޔުމަކުން އެއްބަސްވުން 

ޓުގައި ޚަޞްމު ވަކީލު ޢައްޔަންކުރާ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޯޤާނޫނީ   .44
އެ  ،ށްތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލު ޤަބޫލުކުރާކަމަށް އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮ

ލު ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ޚަޞްމު ތަމްސީލުކުރަން ޤާނޫނީ ވަކީ
ކީލަށް ވަ  ކޯޓަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޤާނޫނީ ޤަބޫލުކުރާކަން  ވަކި ލިޔުމަުކން

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ތަމްސީލު ކުރަމުންދާ 
  މައްސަލައަކުން ތަނާޒުލުވުން

ޞްމަކު ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ނުވަތަ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޚަ  )ހ(  .45
 އް ނެތިތަމްސީލުކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތެއް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެ
ސަލައަކުން އަދި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި އެ މައް

މައްސަލައަކުން ތަނާޒުލުވާްނ  ،އަދި .ތަނާޒުލުވެގެން ނުާވނެއެވެ
ވަހުގެ ޖެހިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ދު

 މަދުވެގެން ރަސްމީ 
ްށ މުގެ ނޯޓިސް ޚަޞްމަށާއި ކޯޓަ)ހަތެއް( ދުވަސް ކުރިން ަތނާޒުލުވު 7

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ލަކު ކޯޓަށް ހުަށހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ތަމްސީލުކުރަމުންދާ ވަކީ )ށ(  

 24 މައްސަލައިން ތަނާޒުލުވާނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ޯފމު
 ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ންދާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރަމު )ނ(  
 ވަކީލަކު މައްސަލައިން ތަނާޒުުލވާނަމަ، 

ން އެ ޚަޞްމުއަށް ނުވަތަ އެ ޚަޞްމު ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރުމަށް އަލު
ންވާީނ ޢައްޔަން ކުރެވޭ ޤާނޫނީ ވަކީލާއި މައްސަލައިގެ ފައިލު ހަވާލުކުރަ 

އި އެހާ ގައިވާ ލިޔުމުންނެވެ. އަދި މައްސަލައިގަ  25މު ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯ
ތަނަށް ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލީ ލިޔުމެއް ފައިލުގައި 

ންތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަިދ އެ ލިުޔމުގައި މައްސަލައިގެ ހުރިހާ ިލޔު
 ނެއެވެ. ހަމައަށް ހުރިކަމަށް ތަނާޒުލުވާ ަވކީލު ބަޔާންކޮށް ސޮއިކުރަންވާ

ން ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ވަކީލު
  ޚިލާފުވުން

ށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރުމަ )ހ(  .46
ޑާ ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަީކލަކު، ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ ިމންގަނ

ވަަނ  421ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް ބެލެޭވނަމަ، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނުގެ 
މުގެ ބާރު އެޅު މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު

 ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  
ހިނގަމުންދާ ޝަރީަޢތެއްގައި މައްސަލަ ހިންގުމަށް ާޤނޫނީ ވަކީލަކު  )ށ(  

ދަތިކުރާނަމަ ނުވަތަ މައްސަލަ ަލސްކުރާނަމަ، ނުވަތަ މައްސަލައިގެ އެކިއެކި 
އިޖުރާއަތުތައް ހިންގުމަށް ކޯުޓްނ ކަނޑައަޅާ ސުންގަޑިތަކާ އެއްގޮތަްށ 

 ނުކުރާނަމަ، ނުވަތަ ޯކޓުގައި އަދަބާ ޚިލާފު ޢަަމލެއް ިހންގާނަަމ ކަންކަން
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ނުވަތަ އެކަށީގެންނުވާ ބަސްމަގު ބޭނުންކުރާނަމަ، ނުވަތަ ަޝރީޢަތުެގ 
ނިޒާމް ނަހަމަ ގޮތުގަިއ ބޭނުންކުރަމުންދާކަްނ މައްސަލަ ބަާލ 
 މެޖިސްޓްރޭޓަށް ފާހަގަވެއްޖެނަަމ، ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް ެއ ވަކީލު
އެ މައްސަލައެއްގައި ކޯޓަށް ޙާޟިރު ނުވެވޭ ގޮތް ހެދުމާއި އެ ވަކީލު 
ބަދަލުކުރުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްިތޔާރު އެ މައްސަލަ ބަލާ މެޖިސްޓޭރާޓަްށ 

 45ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި އެ ފަރާތަކާމެދު މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
އްސަލަ ަބާލ ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަ

 މެޖިސްޓްރޭޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ގައި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ބެލުމު )ނ(  

 އަޅާފައިވާކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރާނީ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން އެކަށަ
 )ންގެ ސުލޫކީ ަގވާއިދުޤާނޫނީ ވަކީލު ( R-118/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކަށެވެ.

ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރުމަށް 
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު 

 ޢައްޔަންކުރާނޭ ވަގުތު 

ްއޔަންކުރާ މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާުކރާ ފަރާތުން ޤާޫނނީ ވަކީލަކު ޢަ )ހ(  .47
ނޫީނ ޤާލިޔުން ހުށަހަޅާނީ ދަޢުވާ ފޯާމއެކުގައެވެ. ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުްނ 

 ހުށަހަާޅ ޢައްޔަންކުރާ ލިޔުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނީ ދަޢުވާގެ ރައްދު ވަކީލަކު
ުނވަތަ ެއ  ފޯމާއެކުގައެވެ. އަދި މައްސަލައަކަށް ތަދައްޚުލުވާ ފަރާތްތަކުން

ކީލަކު ވަނޫން ވެސް ގޮތަކުން މައްސަލައަށް އިތުރުކުރެވޭ ޚަޞްމުން ޤާނޫނީ 
ރު، ޤާނޫނީ ށް ހުށަހަޅާއިއެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ކޯޓަ ،ޢައްޔަންކުރާނަމަ

 ވަކީލު ޢައްޔަންކުރާ ލިޔުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
 ކޯޓުގެ ،ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާނަމަ )ށ(  

ށްޓަކައި އެންމެހައި މަރުޙަލާތަކަށް އެ ޚަޞްމަކު އަމިއްލައަށް ޙާޟިރުވުމަ
ސީ  ީނ  ާވ ުނ ޮފ ުރ  ުމ ައ ެގ  ުމ ުވ ުރ ިޟ ާޙ ްށ  ަޓ  ާދ އެ ޚަޞްމަށެވެ. ޤާނޫނީޯކ

މައެކަނި ހަވަކީލަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާނަމަ ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވާނީ 
ރު ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ވަކީަލށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމު ޤާނޫނީ ވަކީަލށެވެ.

ވުމަްށ ރައްދުނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ސީދާ ޚަޞްމަށް ފޮނު 
 ވެ.މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެ

މަ، ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާނަ )ނ(  
އިކުރާނީ ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަަހޅާ އެންމެހައި ލިޔުންތަކުގައި ސޮ

 ޤާނޫނީ ވަކީލެވެ.

ތިން ލައްކަ ރުފިޔާއަށްވުރެ 
 ކުދި މަދަނީ މައްސަލަ 

)ތިން ލައްކަ(  300,000ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މަދަނީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން   .48
އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހިމެނޭ މައްސަލަތަކުގައާއި ޚަޞްމެއްގެ ބަލި  ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަ 

ހާލަތު ހުރިގޮުތން ކޯޓަްށ ޙާޟިރުވުމަށް އުޒުރުވެރިވާ ސިއްހީ ހާލަތެއް ހުރިކަމަްށ 
ތުގައި، އެ ޚަޞްމެއްގެ ދަރިއަކަށް ނުަވތަ މަންމައަށް ނުވަަތ ޑޮކްޓަރަކު ބަޔާންކުރާ ހާލަ
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ބައްޕައަށް ނުވަތަ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ އުޚްތަކަށް ނުވަތަ އަޚަކަށް އެ ޚަޞްމެއް ކޯޓުގައި 
ތަމްސީލުކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރާނަމަ، 

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  42ގަވާއިދުގެ  އެ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރާނީ މި 
 މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުމަކުންނެވެ. 

ވަކީލު ނުވަތަ ޚަޞްމަކު 
ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް 

 ވަކިކުރުން 

ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރަން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތް އަްނނަނިިވ  )ހ(  .49
 ބިގެންވެއެވެ.ޙާލަތްތަކުގައި ވަކިކުކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލި

 ؛ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމާ ޚިލާފުވެގެން ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހުން (1)   
 ؛ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުން (2)   
މުވައްކިލުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް  (3)   

 ؛ދީފައިނުވާކަމަށް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކުން ބުނުން
ވައްކިލު ނުވަތަ ވަީކލު ކެންސަލްކުރުމަށް މުތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް  (4)   

 .އެދުން
ކީލު މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތަްށ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ވަ )ށ(  

ކަްނ ވަކިކޮށްފިނަމަ ވަކިކުރި ސަބަާބއެކު މައްސަލައިގެ ފައިލުގައި އެ
 ނޯޓުކުރަންވާނެއެވެ.

ކަން އެމައްސަލަެއއްގެ ޚަޞްމަކު ނިޔާވެއްޖެނަމަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  )ހ(  .50 ޚަޞްމަކު ނިޔާވުން 
ލަސްނުކޮށް އެ ފަރާތް ތަްމސީލުކުރާ ފަރާތުން ލިޔުމުން ކޯޓަްށ 

 އަންގަންވާނެއެވެ.
 ޚަޞްމަކު ނިޔާވެއްޖެކަން ކޯޓަށް އެނގޭ ދުވަހުން ފެށިގެްނ  )ށ(  

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތްތަްއ  7
 މެދުކަނޑާލުމަށްޓަކައި އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ. އަދި 
 މި އަޑުއެހުމަށް ނިޔާވި ޚަޞްމުގެ ވާރިޘަކު ޙާޟިރުކުރުމަށް ކޯޓުން

 މަސައްކަތްކުރަންވާނެ އެވެ.
ން އިވާ ގޮތުގެ މަތިވަނަ މާއްދާގަ 84މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

ފަރާތުްނ  މަރުހޫމުގެ ވާރިޘުންގެ ،މައްސަލައެއްގެ ޚަޞްމަކު ނިޔާވެއްޖެނަމަ
 ކޯޓުން ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި އެ މައްސަލަ

ކޯޓަކަްށ  )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން 07ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 އަންގަންވާނެ އެވެ. 

  
 
 

ހިނގަމުންދާ މައްސަލައިގައި ޚަޞްމަކު ނިޔާވެއްޖެނަމަ، މަދަނީ  )ރ(
ޘުން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވާރި 84އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ސްޓްރޭޓް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޖުރާއަތު އެ މައްސަލައެއް ބަލަމުން ގެންދާ މެޖި 
 .އެ މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ
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ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު 
 ލިބިގެންވާ ފަރާތްތައް 

ަމ ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން މަދަނީ ދަޢުާވތަކުން އިމްތިޔާޒް ލިބިގެންވާނަ )ހ(  .51
ދަ ަފރާތެއްެގ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު ލިބިގެންވާނަމަ، އެފަ
 ވެ.މައްޗަށް މަދަނީ އެއްވެސް ދަޢުވާއެއް އުފުލައިގެންނުވާނެއެ

ބިގެންވާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު ލި )ށ(  
އި ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް މަދަީނ ދަޢުވާ އުފުލައިގެން ނުވާެނކަމުގަ
ކް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ޑިޕްލޮމެޓި

 އިމްތިޔާޒް ލިބިގެންާވ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ 
 ކް އިމްތިޔާޒު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވިދާނެއެވެ.ޑިޕްލޮމެޓި

 ؛ކުރިން ލިޔުމުން އެއްބަސްވެފައި އޮތުން (1)   
 ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު ބޭނުންނުކޮށް ކޯޓަކަށް ދަޢުވާއެއް  (2)   

 ؛ހުށަހެޅުން
އްގައި އެ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެ (3)   

ިއ އިޚްތިޞާޞް ޤަބޫލުކޮްށ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ގޮތުގަކޯޓުގެ 
 ؛ޖަވާބުދިނުމަށް ަޤބޫލުކުރުން

 އިމްތިޔާޒު ލިބިގަތުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއް ފިޔަވައި، އެހެން  (4)   
ތަކަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް އެ މައްސަލައަށް ތަދައްޚުލުވުންފަދަ ގޮ

 އެ މައްސަލައިގައި ބައިވެރިވުން.
 
 

 

ދަޢުވާކުރުމުގެ ކުރިން ނޯޓިސް 
 ދިނުން 

 ރަސްމީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކޯޓަށް ދަުޢވާ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުގެ މަދުވެގެން )ހ(  .52
 )ހަތެއް( ދުވަސް ކުރިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު  7

 ހިމެނޭގޮތުން ދަުޢވާ ކުރަން އެދޭކަން ހާމަކޮށް ސިޓީއަކުްނ ދަޢުވާ
ތް ރައްދުކުރަން ގަސްތުކުރާ ފަރާތަށް ނޯޓިސް ދޭންވާނެއެވެ. މުާއސަލާ

ކަމުގައި  ނުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި ދަޢުވާއެއް ކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާ މާއްދާއެއް
މަްށ މި މާއްދާ މާނަކޮށްގެްނ ނުވާނެެއވެ. އަދި އަވަސް މައްސަލައެއް ކަ

 ވާނަމަ މިފަދަ ނޯޓިހެއް ދިުނން ލާޒިމު ނުވާނެއެވެ. 
 ؛ހުށަހަޅަން ގަސްތުކުރާ ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ (1)   
 ތް؛          ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާލިބޭ ަފރާތުގެ ކިބައިން އެދޭގޮ (2)   
 .މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުގައި ހައްލުކުރުމުގެ ނިޔަތް އޮތްކަން (3)   
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 ކޯޓުގެ ވަގުތީ ފަރުވާގެ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ  )ށ(  
ތުެގ ނެތް ބާވަ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ އިޚްތިލާފެއް

ސް މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ދަޢުވާކުރުމުގެ ކުރިން ފޮނުވަންޖެހޭ ނޯޓި
 ފޮނުވަން ނުޖެހޭނެއެވެ.

( ގައި ދަޢުވާ ރައްދުކުރަން ގަސްތުވެފައި އޮތް ފަރާތުން މި މާއްދާގެ )ހ )ނ(  
 ދަޢުވާެގ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޯޓިހަށް ދޭ ޖަވާބުގައި މުޅި ދަޢުވާއަށް ނުވަތަ

 ބަޔަކަށް އެއްބަސް ވެވިދާނެއެވެ.  
އި އެ ދަޢުވާ ކުރަން އެދޭކަން ހާމަޮކްށ ފޮނުވާ ޯނޓިސް އާއި އޭގެ ޖަާވބާ )ރ(  

ތުތަކަކީ ނޯޓިސްއާ ގުޅިގެން ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ބަދަލުކުރެވޭ މުވާސަލާ
 އިމްތިޔާޒު ލިބިގެންާވ ލިޔުންތަކެކެވެ. އަދި 

ެއއާމެދު ، އެ މުވާސަލާތުތައް އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއްގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި
 ޓުގައި ބަހުސްކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ.ކޯ

ނާކުރާ ބިކޮންމެ ދަޢުވާއެއްގައި ދަޢުވާ ބިނާކުރާ ސަބަބެއް ނުވަތަ ދަޢުވާ  )ހ(  .53 ދަޢުވާ 
ޞްމަކު ޚަ ސަބަބުތަކެއް ހުންނަންާވނެއެވެ. ދަޢުވާ ބިނާކުރާ ސަބަބަކީ އެއް 
އްބައިޭދ ލި އަނެއް ޙަޞްމެއްގެ މައްޗަށް ކޯޓުގައި ދަޢުވާ އުފުލުމުގެ ޙައްޤު 

ަތ ރުވާ ވާޤިޢާ ނުވަނުވަތަ އަނެއް ޚަޞްމު ޒިންާމ އުފުލުން ލާޒިމުކު
 ވާޤިޢާތަކެވެ.  

ޢުވާ އަންނަނިވި ދެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާނަމަ، ކޮންމެ ދަޢުވާއެއްގައި ދަ )ށ(  
 ބިނާކުރާ ސަބަބު އޮތް ކަމަށް ކޯުޓން ބަލަންވާނެއެވެ.

 އަނެއް ފަރާތުން ވެފައިވާ ޚިލާފު؛ އަދި (1)   
 ފަރުވާ.ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހޯދަން އެދޭ ޤާނޫނީ  (2)   
ްނ އެއް ވާޤިޢާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ނުަވތަ އެއް ހާަލތަކު )ނ(  

 ްނވާނެއެވެ.އުފެދިފައިވާ ދަޢުވާތައް އެއް ފޯަމކުން ހުށަހެޅުމަށް އިސްކަން ދޭ 

ޙެއް ދަޢުވާ ފޯމަށް ނުވަތަ މައްސަަލއިގެ ބަޔާންތަކަށް އެއްވެސް އިޞްލާ   .54  ފޯމު އިޞްލާޙުކުރުން  ދަޢުވާ 
ށިގެްނ ގެންނަނަމަ އެ ފޯމެއް ނުވަތަ ބަޔާނެއް ކޯޓަށް ފޮނުވާ ތާރީޚުން ފެ

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ އެ އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ކޯޓަށް  7
ގެ ބަާޔނަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެ މުއްދަަތށްަފހު ދަޢުވާއަށް ނުވަތަ ަދޢުވާ

 އެގޮތަށް އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނެޭވނީ މައްސަލަ ބަލާ މެޖިސްޓްރޭޓް
 ހުއްދަދީފިނަމައެވެ. 

ގައި ކޮންމެ ދަޢުވާއަކާ އެކުގައި އެ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް ފޯމު  .55 ދަޢުވާގެ ތަފްސީލު 
ންވާނީ ކަްނ ގެ ތަފްީސލު ލިޔަހިމަނަންވާނެއެވެ. މައްސަލައިގަިއ ކަންހިނގާފައިވާ ޮގތު

 ވެ.ހިނގި ތާރީޚުތަކުގެ ތަރުތީބުން ައންނަނިވި މަޢުލޫމާުތތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެ
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 ދަޢުވާ ބިނާކޮްށފައިވާ ސަބަުބ އެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާ ނުވަަތ  )ހ(  
  ؛އެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ބިނާކުރާ ހުރިހާ ވާޤިޢާތަކެއް

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާުތން ދިފާުޢ ކުރަންޖެހޭ ދަޢުވާ ނުަވތަ ަދޢުވާތައް )ށ(  
ހުަމތުކުރެވޭ ތުދެނެގަތުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް 

 ވާޤިޢާތަކާބެހޭ އެކަށީެގންވާ މަޢުޫލމާތު. 

ބިނާކުރާ ސަބަބު  ދަޢުވާ 
   ބަޔާންކުރުން

ރިއަްށ ކުބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ދަޢުވާއެއް ކޯުޓން ދަޢުވާ ބިނާކުރާ ސަބަބު  )ހ(  .56
 ނުގެންދެވޭނެއެވެ.

ނުންވާ ބޭދަޢުވާގެ ދިފާޢު ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ތައްޔާރު ކުރުމަށް  )ށ(  
އި ވަރަށް މަޢުލޫމާތު ނެތްނަމަ ުނވަތަ ދަޢުވާއަކީ ކޮބައިކަން ވިސްނަ

އަޅަންޖެޭހ ނުގަނެވޭހާ ސާފުނޫްނނަމަ ުނވަތަ ކޯޓުން ޮގތެއް ކަނޑަ
ތެއް ޚުޞޫމަތެއް އޮތްކަމަށް ނުފެްނަނނަމަ، އެ ދަޢުވާއަކީ ހިންގަިއ ގޮ

ދަޢުވާ  ކަނޑައެޅުމަށް އެކަށީގެންނުވާ ދަޢުވާއެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި،
 ބާޠިލުކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ިލބިެގންވެއެވެ. 

ނުވަތަ  ކަމަށްދަޢުވާ ބިނާކުރާ ސަބަބެއް ބަޔާްނކޮށްފައި ނެތް ދަޢުވާއެއް  )ނ(  
 މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދަޢުވާއަކީ ހިންގަިއ ގޮތެއް

ކަނޑައެޅުމަށް އެކަށީގެންނުވާ ދަޢުވާއެއް ކަމުގައި ޝަރީޢަތުްނ 
 ންނެވެ.ނިންމަންވާނީ އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ފެށުމުގެ ކުރި

ޢުވާއެއް  އެކަށީގެންނުވާ ދައެ ދަޢުވާއަކީ ހިންގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް )ރ(  
ނާކުާރ ބިކަމުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ަޤބޫލުކުރެވޭނަމަ، ނުަވތަ ދަޢުވާ 

ތަ ެއ ސަބަބެއް ދަޢުވާގެ ލިޔުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްނަމަ، ނުވަ 
ކުރުމުގެ  ދަޢުވާއެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަީނ ޖެއްސުމެއް ނުވަތަ ތުރާލެއް

ޓުެގ ކޯކުރެވޭނަމަ، ނުވަތަ އެ ދަޢުވާކޮށްފައިވަީނ ގޮތުން ކަމަށް ޤަބޫލު
މަ، އެ އިޖުރާއަތު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭުނންކުރުމަށް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަ 
ނުވަަތ  ދަޢުވާ ބާޠިލުކުރުމަށް އެިދ އިްބތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ލިޔުމުން

ދަ އަނގަބަހުން ަދޢުވާލިބޭ ފަރާުތން ކޯޓަށް ުހށަހެޅިދާނެއެވެ. މިފަ
ުތން ޅުމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ިނންމަންވާނީ އެ ނުކުތާއާެބހޭ ގޮހުށަހެ

 ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ޚަޞްމުންނަށް ދިނުމަްށފަހުގައެވެ. 
 92ފައިސާ ހޯދުމުގެ ދަޢުވާއެއްގައިނަމަ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ބ(  

ޚާއްޞަ ބާވަތުގެ ދަުޢވާތަކުގެ  ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ތަްފސީލާއި
ވަނަ  98ވަނަ މާއްދާއިން  94ތެރެއިން މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާގައި ނިޔަލަށް ބަޔާންޮކށްަފއިވާ ދަޢުވާތަކުގައި އެ މާއްދާަތކުގައި 
ބަޔާންކުރާ ތަފްސީލުތައް ދަުޢވާގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. އެަފދައިްނ 
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ހުށަެހޅޭ ދަޢުވާތައް ބެލެވޭނީ މި މާއްދާގެ )ށ( ތަފްސީލުތައް ބަޔާން ނުކޮށް 
 ގައި ބަޔާންކުރާ އެކަށީގެންނުވާ ދަޢުވާއެއް ކަމުގައެވެ.

އިޚްތިލާފު އޮންނަ ބާވަތުގެ 
 މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ ފޯމު 

 އިޚްތިލާފު އޮންނަ ބާވަތުެގ ޢާންމު މަދަނީ ދަޢުވާ ހުށަހަޅާީނ  )ހ(  .57
ދަނީ އިންނެވެ. މި ފޯމުގަިއ މަ 01މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ޯފމު 

 93ވަނަ މާއްާދ ައދި  92ވަަނ މާއްދާއާއި  91އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންާވނެއެވެ.

ވާ އެހެްނ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި 97މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
ހުށަހަޅަނީ  މީހެއްގެ އިހުމާލުން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ޖިސްމާނީ އަނިޔާގެ ދަޢުވާ

ދަނީ އިންނެވެ. މި ފޯމުގަިއ މަ 14މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ޯފމު 
ލޫމާތާއި ންކޮށްފައިވާ މަޢުވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާ 97އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ުޢލޫމާުތ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މަ 91މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ާވ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި 96މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ނ(  
 ލުގައިވާރިވިއުގެ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަ  ޖުޑީޝަލް

ވަަނ  96އިންނެވެ. މި ފޯމުގައި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  15ފޯމު 
 91ނޫުނގެ ޤާމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުޫލމާތާއި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ 
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ގޮތުގެ  ވާޔާންކޮށްފައިވަނަ މާއްދާގައި ބަ 94މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ރ(  
 ޙައްޤެއް  މަތިން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ

 ފިނަމަ ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް އެއްވެސް މީހެއްގެ ކިބައިން ނިގުޅައިގެން
 އްނުވަތަ ހިފަހަްއޓައިފިނަމަ ެއ މައްސަލައަށް އިންސާފުވެރި ޙައްލެ

 ޢުވާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުރާ ދަ 65ހޯދުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ވެ. ިމ އިްނނެ 01ކޯޓަށް ހުަށހަޅަނީ މި ގަވާއިދުެގ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

ޖުރާއަތުގެ މާއްދާ އާއި މަދަނީ އި 91ފޯމުގައި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު 94ޤާނޫނުގެ 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

އިޚްތިލާފެއް ނެތް ބާވަތުގެ 
 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު 

ލާފެއް ނެތް ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ އިޚްތި 15މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ   .58
ހަޅާނީ ތިރީގައި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ބާަވތުގެ މައްސަލަތައް ހުށަ

ޖުރާއަތުގެ އިމައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި މަދަނީ މި ބަޔާންކުރާ ފޯމުތަކުންނެވެ. ައދި 
ވާއިދުގައި ގަވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި މި  169ޤާނޫނުގެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިަމަނންވާނެއެވެ.
 ؛ންއި 16ތަރިކައިގެ މައްސަލަތައް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު  )ހ(  
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 ބިންބައިކުރުމާއި މުދާ ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަތައް މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  
 ؛އިން 17ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

ހިބަ ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމުގެ މައްސަލަތައް މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  
 ؛އިން 18ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

ލުގައިވާ ޖަދުވަމިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް މި ގަވާއިދުގެ  )ރ(  
 ؛އިން 19ފޯމު 

މާރާތުެގ ބިން )ބިމުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި އެއްމެދު އިމާރާތާއި އެއްމެދު އި )ބ(  
މުގެ ފްލެޓްތައް ހިމެނޭ( ވިއްކުމާއި ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރު

 މައްސަލަތައް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ 
  ؛އިން 20ފޯމު 

ދަލެއްގެ ތަރިކަ މުދަލެއްގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއްގެ ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް މު  )ޅ(  
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު ޢައްޔަން ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް 

 ؛އިން 21މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 
ޚްތިލާފެްއ އިމަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތްަތކުގެ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި  )ކ(  

މުރުތަްއ އަތުގެ އެެހނިހެން މަދަީނ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަށާއި، ނެތް ބާވަ
ނުމަްށ ހޯދުމަށާއި، ކޯޓުގެ ނިންމުމެއް އޮންނަންޖެހޭ ކަންަކން ނިންމަިއދި

 އެދި ކޯޓަށް ުހށަހަޅާނީ 
 އިންނެވެ. 22މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

 180ން ނެތްނަމަ، މުވައްރިސު ނިޔާވި ތާރީޚުން ފެށިގެމަޤުބޫލު އުޒުރެއް  )ހ(  .59  ތަރިކައިގެ މައްސަލަ
ޓަށް )ސަތޭކަ އަށްޑިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ކޯ

 ހުށަހެޅުމަށް ވާރިޘުން މަސައްކަްތކުރަންވާނެއެވެ.
ްތ ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅޭީނ ވާރިޘަކަށް ނުވަަތ މަޞްލަޙަތު އޮ )ށ(  

އި ހިމެނޭ ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ވާރިޘުންގެ ތެރޭގަފަރާތަކަށެވެ. 
ނޫނީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ފަރާތުންނަމަ، އެ ކުޑަކުއްޖާގެ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާ

 ބަލަދުވެރިޔާއަށް ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ 
ފޯމުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

  މަޢުލޫމާތު

ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތ  )ހ(  .60
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ؛މަރުހޫމުގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު (1)  
 ވާރިޘުންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން(؛ (2)  

 މަރުހޫމުގެ މަރު ސާބިތުވާ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ހެކި؛ (3)   
ހުރި ތަރިކައިގައި ހުރި މުދަލާއި ފައިސާ އަދި ޙައްޤުތައް )އެނގި (4)   

 މިންވަރަކުން(
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ރި ތަރިކައިގައި ހިމެނޭ ލިބެން ހުރި ދަރަނި އަދި ދައްކަން ހު (5)   
 ދަރަނި )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން(؛

ނުވަތަ  މަރުހޫމު ހިމެނޭގޮތުން ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާ ދަޢުވާއެއް (6)   
 މައްސަލައެއް އޮތްކަން އެނގޭނަމަ އެކަން؛ 

ޓަމުން ތަރިކައިގައި ހުރި މުދާ ހުރި ތަންތަނާއި އެ މުދާ ބަލަހައް (7)   
 ގެންދާ ފަރާތް )އެނގިހުރި މިންަވރަކުން(؛

ން ނޫތެރެއިން ރަހުނެއް ނުވަތަ އެ ތަރިކައިގައި ހުރި މުދަލުގެ  (8)   
ލޫމާުތ ވެސް އިލްތިޒާމެއް އުފެދިފައިވާ މުދަލެއް ހުރިނަމަ އެ މަޢު

   )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން(؛
ހުރި  ތަރިކައިގައި ހިމެނޭ މުދަލުެގ ެތރެއިން އާމްދަނީ ިލބިލިބި  (9)   

 މުދަލެއް ހުރިނަމަ، އެ މުދަަލކާއި، އެ މުދަލެއް ބަލަހައްޓާ 
ފަރާތާއި، ލިބެމުންދާ އާމްދަނީގެ ތަފްސީލު )އެނގިހުރި 

 މިންވަރަކުން(.

ވާރުތަ މުދަލުން ލިބޭ ބައި 
ވާރިޘުން އެކަކު އަނެކަކަށް 

 ހަދިޔާކުރުން 

ބޭ ބައި އެ ތަރިކައިގެ މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި އެއް ވާރިޘުކަށް ތަރިކައިން ލި )ހ(  .61
 ކުރާނަމަ،  ތަރިކައިގައި ހިމެނޭ އެހެން ވާރިޘަކަށް ހަދިޔާ

ޢަތުްނ އެ ޤަޟިއްޔާގެ ތެރޭގައި ހަދިޔާކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ހިންގައި ޝަރީ
 ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. 

ރޭގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތަރިކައިގެ މައްސަލައިގެ ތެ )ށ(  
ތުގެ އެއް ވާރިޘަކު އަނެއް ވާރިޘަކަށް ހަދިޔާކުރާނަމަ، ހަދިޔާދޭ ފަރާ

 ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ޝަރީޢަތުން ަބލަން ނުޖެހޭނެއެވެ.

އްޗަކީ އަސްލު މިލްކުވެރިޔާ މަރުވެ، އޭނާގެ ތަރިކަ ުނބަހައި ހުރުާމއެކު އެ ތަކެ  .62 މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން 
އަސްުލ ، ވޭނީވާރުތަވެރިންގެ ތަކެތިކަން ސާބިުތކުރަން އެދި ހުށަހަޅާ ަޤޟިއްޔާތައް ބެލެ

 ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ.މިލްކުވެރިޔާގެ 

ތަރިކައިގެ މައްސަލަ 
 ރައްދުކުރުން 

 ވާރިޘުންނަށެވެ.  ތަރިކައިގެ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ރައްދުކުރާނީ ތަރިކައިގެ އެންމެހައި  .63

ގޯތި ބައިކުރުމުގެ މައްސަލަ 
ތަރިކައިގެ ޤަޟިއްޔާ ނިމުމުން 

 ހުށަހެޅުން 

ވަތަ އެއްމެދު ނުތެރޭގައި ބަންޑާރަ ގޯތި ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޯތި  ތަރިކައިން ލިބޭ މުދަލުގެ  .64
ރުމުގެ މައްސަލަ އިމާރާތުގެ ބައެއް ހިމެނިގެން އެ ތަނެއް ބެހެނިވެރިންގެ މެދުގައި ބައިކު

 ،ން ހިންގަންވާނީއަދި ގޯތި ނުވަތަ ތަން ބައިކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ކޯޓު ،ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ
 ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތުްނ ނިންމައި 

ޖިސްޓަރީ ރައެ ގޯއްޗެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭ މީސްމީހުންގެ ނަމުގައި އިމާރާތާއި ގޯތީގެ 
 ނުވަތަ ތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދަިއ ދިނުމުންނެވެ.
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ގޯތި ބައިކުރުމަށް ހުށަހަޅާ 
ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 މަޢުލޫމާތު 

އް ލިބިެގން ތެރޭަގއި ބަންޑާރަ ގޯތީގައި ުހންނަ ިއމާރާތްތަ ތަރިކައިން ލިބޭ މުަދލުގެ  .65
 ނަމުގަިއ ބިމާބެހޭ އިދާރާއިން ބަންޑާރަ ގޯތި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ
އް ިލބިގެްނ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޯއްޗާއި ތަރިކައިން އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެ

ގައި ރީކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަމުބިމާބެހޭ އިދާރާއިން އެ ަތނެއް ރަޖިސްޓް
ނުވަތަ  ،ރުމަށްރަޖިސްޓަރީކޮށްދީފައިވާ ގޯތި ނުަވތަ ތަން ބެހެނިވެރިންގެ މެދުގައި ބައިކު
ކު އަންނަނިވި ބިން ޢައްޔަންކުރުމަށް ނުވަތަ ިބން އެއްކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ފޯމާއެ

  ލިޔެކިޔުމާއި މަޢުލޫމާތު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 ؛ގޯތީގެ ނުވަތަ ތަނުގެ ރަޖިސްޓަީރގެ ޞައްޙަ ކޮޕީ )ހ(  
 ނުވަަތ ބެހެނިވެރިންގެ ތެރެިއން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ގޯތި  )ށ(  

 ތަން ބައިކުރަން އެދޭ ގޮތުގެ ޗާުޓ؛
ތެއް ގޯތި ނުވަތަ ތަން ބައިކުރަން ހުރިހާ ބެހެނިވެރިން އެއްބަސްާވ ގޮ )ނ(  

 މަޢުލޫމާތު.އޮތްނަމަ އެ 

ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން 
 ދިނުމަށް ހުށަހެޅުން 

ނަނިވި ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުްނ ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ޯފމުގައި އަން  .66
 މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންާވނެއެވެ.

 ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަުތން ޭދ މުދަލުގެ ތަފްސީލު؛ )ހ(  
ރަންޏެއް ވަޞިއްޔަތުން ދޭ މުދަލުގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ދަހިބައިން ނުވަތަ  )ށ(   

ކަން، ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް އިލްތިޒާެމއް އުފެދިފައިވާ ކަން ނުވަތަ ޫނން
 އަދި އެއިން ކަމެއް އުފެދިފައިވާނަމަ އެކަމެއްގެ ތަފްސީލު؛

 ؛ރާތެއްފަ ހިބައިން ުނވަތަ ވަޞިއްޔަތުްނ ޭދ މުދަލުގެ އަތުގެވެރިކަން ޮއތް  )ނ(  
ޭރ )އަށާރަ( އަހަރު ނުފު 18ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަުތން ދޭ މީހާގެ  )ރ(  

ނަމަ ދަރިއަކު އަދި ޝަރުޢީގޮތުން ބަަލންޖެހޭ އެ ނޫްނ ވެސް މީހަކު ުހރި
  އެކަން؛

 ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަުތން ިލބޭ ފަރާތާ އޮތް ގުޅުން؛ )ބ(  
ރިއުޅޭނެ އެހެން ބިމެއް ނުވަތަ ދިހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދޭ މީހާގެ  )ޅ(  

 ؛ތަނެއް ހުރިކަން ނުވަތަ ެނތްކަން
 ހިބައިންދޭ ފަރާތާއި ިހބައިން ލިޭބ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު. )ކ(  
ންމަ، ހިބަ ނުވަތަ ަވޞިއްޔަތުގައި ނުިހމެނޭ ފިރި، އަނިބން، ބައްޕަ، މަ )އ(  

 ގެ މަޢުލޫމާތު.ންދަރިން އަދި މަރުވެފައިވާ އުފަން ދަރި

ހިބަ އާއި ވަޞިއްޔަތުގެ 
މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ 

 ރައްދުކުރާ ފަރާތް 

 ވަޞިއްޔަތުން ހިބައާއި ވަޞިއްޔަތުގެ މައްސަލަިއގައި ދަޢުވާ ރައްދު ކުރަންވާނީ ހިަބއާއި  .67
 ލިބޭކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަރާްތތަކަށެވެ.

 ބިމެއް ނުވަތަ  ތަނެއް 

 ވިއްކުމުގެ މައްސަލަ 

ންނަނިިވ ަތނެއް ވިއްކުމުެގ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު އަބިމެއް ނުވަތަ  )ހ(  .68
 ލިޔުންތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
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 ؛ ވިއްކާ ބިމުގެ ނުވަތަ ތަނުގެ ރަިޖސްޓަރީގެ ޞައްޙަ ކޮޕީއެއް (1)   
 ވިއްކުމުގެ ލިޔުން؛ (2)   
ންނަނިިވ ބިމެއް ނުވަތަ ތަނެއް ވިއްކުމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި އަ )ށ(  

 މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންާވނެއެވެ.
 ވިއްކާ ތަނުގެ ތަފްސީލު؛ (1)   
އް ވިއްކާ ތަނުގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ރަހުނެ (2)   

ތަ ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް އިލްތިޒާމެއް އުފެދިފައިވާ ކަން ނުވަ
 ނޫންކަން، އަދި އެއިން ކަމެއް އުފެދިފައިވާނަމަ އެކަމެއްގެ 

 ތަފްސީލު؛
 ؛ވިއްކާ ތަނުގެ އަތުގެވެރިކަން އޮްތ ފަރާތެއް (3)   
)އަށާރަ( އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިއަކު އަދި  18ވިއްކާ މީހާގެ  (4)   

 ކަން؛ޝަރުޢީގޮތުން ަބލަންޖެހޭ އެ ޫނން ވެސް މީހަކު ހުރިނަމަ އެ
ރިަކން ވިއްކާ މީހާގެ އެހެން ބިމެްއ ނުަވތަ ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ހު (5)   

 ނުވަތަ ނެތްކަން. 

ްތ ނެކަނޑުން ނުވަތަ އެއްގަމުްނ އެ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތެއް އެނގެން  )ހ(  .69 ހޮވައިގެން ގެނެވޭ ތަކެތި 
ހޯދައި އެ  އެއްޗެއް މީހަކު ހޮވައިފިނަމަ، އެ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތް ކޯޓުން

ދުގެ އެއްޗެއް އޭގެ ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް މި ގަވާއި
އިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެ ފަދަ  22ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުން ެވރިފަރާތް ހޯދުމަށްޓަކައި ާޢންމުކޮށް 
ޓުެގ އިޢުލާންކޮށްގެން ވެސް ވެރިއަކު ނުފެނިއްޖެނަމަ، އެ އެއްޗެއް ކޯ

ނިސްޓްރީ ންފީޒީ ޑިވިޝަނުން ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށްފަހު، އެ ފައިސާ މި ތަ
 އޮފް ފިނޭންސް އިން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރާނީއެވެ.

ޭވ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ ހޮވައިގެްނ ގެނެ )ށ(  
 އެއްޗަކީ އަގެއް ހުރި އެއްޗެއް ކަމަށްވާނަމައެވެ.

 މަ، އެއްވެސް ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤެްއ ދޫކޮށްލައިފިނަ  .70 ދޫކޮށްލުން ޙައްޤެއް 
 އެ ޙައްޤު ހޯދުމަށް އަލުން ހުށައެއް ނޭޅޭނެއެވެ.
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މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރާގެ  )ހ(  .71 ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަރ
ކު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކޮންމެ ކޯޓެއްގައި ރަޖިްސޓްރާއަ

ހުންނަންވާނެއެވެ. ރަޖިސްޓްާރ ނެތް ހާލަތެއްގައި ރަިޖސްޓްރާގެ 
ކޯުޓ  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާނޭ އެހެން މުވައްޒަފަކު ކޯޓުގައި ނުަވތަ

 ނިސްބަތްވާ ކްލަސްޓަރ ގައި ހުްނނަންވާނެއެވެ.
ލިއްޔަތު )ހ( ބުނާ ރަޖިސްޓްރާ އައްޔަންކުރެވެންދެން އެ މަސްއޫ މި މާއްދާގެ  )ށ(  

ޓަރ އަދާކުރާނީ ކޯޓު ހިމެނޭ ކްލަސްޓަރގެ ކޯޓުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭ
ރެވޭ ނުވަތަ ކޯޓުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކު
ަތ ވަނުފަރާތެކެވެ. އަދި   ކްލަސްޓަރެގ ކޯޓުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ 

ރާތް ކޯޓުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރެވޭ ފަ
ފިޔަވައި އެހެން މުވައްޒަފަކަށް ރަޖިސްޓްރަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 އަދާނުކުރެވޭނެއެވެ.

ރަޖިސްޓްރާގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 ޒިންމާތައް 

 މެނެއެވެ. ރަޖިސްޓްރާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންތަްއތައް ހި  .72
މަޮކށް، ެއ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓައި، އަދާހަ )ހ( 

 ރަޖިސްޓަރީ ޢާންމުންނަށް ބެޭލނެ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމުކުރުން. 

 ކޯޓުން ނިންމާ ިނންމުންތަކާިއ ޝަރީޢަތް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުތައް  )ށ(  
ންނަްށ ޚަޞްމުންނަށް ދޫކޮށް، މައްސަލަަތކުގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް ާޢންމު 

 ބެލޭނެ ގޮތަކަށް އިްނތިޒާމުކުރުން. 
ޯކޑިންތައް ކޯޓުން ބަާލ މައްސަލަތަކުގެ ފަިއލުތަކާއި، އަޑާއި މަންޒަރުގެ ރެ )ނ(   

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ަކނޑައަޅާ  ޖުޑީޝަލް ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް 
 ކުރުން. އުޞޫލަކުން އަރްޝީފްކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސޭކަން ކަށަވަރު

ސް ކޭކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތަކުގެ ރެކޯޑުަތއް ލިޔެ ބަލަހައްޓާ ފޮތްތަކާިއ،  )ރ(   
 މެނޭޖްމަންޓުގެ އިލެކްޓްރޯނިްކ ވަސީލަތްތަކާއި، މައްސަލަތަކާގުޅޭ

މާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ލިޔެކިޔުންތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ނިޒާމު ބެލެހެްއޓު
ތައް ާޒމުޝަރީޢަތާގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ނި

 ުލން. ބެހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްޮގތަށް ބަލަހަްއޓަމުން ގެންދޭތޯ 
ޤަޟިއްޔާތަކުގެ ޙުކުމްތަކުން ޚަޞްމުންނަށް ނަގައިޭދ ަޝރީޢަތުގެ  )ބ(   

 ން. ޚަރަދުތައް ހިސާބުކުރުމުގައި މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އެހީތެރިވެިދނު
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 ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ވަކި ޑިވިޝަނެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިާވ  )ޅ(   
ކުުރމުގައި ވަކި މުވައްޒަފުންތަކެއް ނެްތނަމަ، ކޯޓުތަކުގައި ޙުކުމް ތަންފީޒު

 މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އެހީތެރިވެިދނުން. 
މަސައްކަތް  އަގުކުރާނޭ ޚާއްޞަ މުވައްޒަފުން ނެތް ކޯޓުތަކުގައި އަގުކުރުމުގެ )ކ(  

 އިންތިޒާމުކުރުން. 
ޓަށް އެއް މައުޟޫޢުއެއްގައި ނުވަތަ ޤާނޫނީ އެއް ސުވާލަކާ ގުޅިގެން ކޯ )އ(  

ނުވަތަ އެހެން ކޯޓުތަކަށް ެއއް މައްސަލައަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަ 
ނަމަ، އެކަން  ަމއްސަލަތަކެއް ހުށަހެޅިފައިވާހުށަހެޅިފައިވޭތޯ ބަލައި، އެފަދަ

 .  އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ ނުވަތަ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން
ެގ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައިާވ ގޮތު 404މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނުގެ  )ވ(  

 ަފއިނުވާމަތިން، ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކޮށް
 މުތައްތެއްގައި، ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަްށަޓކައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯޙާލަ

ރާއީ ފުރުމުގައާއި އެހެނިހެން ކަންަކމުގައި ޚަޞްމުންނަށް ކޯޓުގެ އިޖު
 އެ ،މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ކޮންމެ ކޯޓުން މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅައި

ެއނގޭެނ  މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭނެ ގޮތް ޢާންމުކޮްށ އެންމެންަނށް
 ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން. 

ރަޖިސްޓްރާގެ ނިންމުން އަލުން 
  ބަލައިދިނުމަށް ހުށަހެޅުން 

ޔަތެއް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޝިބުހު ޤަޟާއީ މަސްއޫިލއް )ހ(  .73
މުމަކީ ކަމަށްވާތީވެ، ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާ އެ ހައިސިއްޔަތުން ނިންމާ ނިން

ރޭޓަށް ނުވަތަ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ 
ރޭޓަްށ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓަށް ނުވަތަ އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މެޖިސްޓް

 އަލުން ބަލައިދިުނން އެދި ހުށަހެިޅދާނެ ނިންމުމެކެވެ.
 ހުށަހަާޅ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެަމތިން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި )ށ(  

ޓް ގޮތެއް )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  މެޖިސްޓްރޭ 7ހުށަހެޅުމާމެދު ރަސްމީ 
 ނިންމަންވާނެއެވެ. 
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 ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުމުން ކޯޓުން 
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

  އިޖުރާއަތުތައް 

 ނޫން  ކޯޓަށް ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްަސލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު ނުވަތަ އެ  )ހ(  .74
 ވެސް ފޯމުތަކާއި ބަޔާންތަކުގެ ލިޔުންތައް ލިބުމުން އެ ފޯމުގައި 

 ވަނަ މާއްދާ އާއި އެ ޤާނޫނުެގ  99މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
ގައި އެހެން މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި މި ގަވާއިދު

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ކޯޓުެގ 
 ރަޖިސްޓްރާ ބަލަންވާނެއެވެ.

ާމއެކު އެ ދަޢުވާ ފޯމާއި މައްސަލަތަކުގެ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް ކޯަޓށް ލިބު )ށ(  
ން އެ ގަޑި އެނގޭނެ ގޮތަކަށް ކޯޓުފޯމު ނުވަތަ ލިޔުން ލިުބނު ތާީރޚާއި 

 ފޯމުގައި ނުވަތަ ލިޔުމުގައި ތައްގަނޑެއް ޖަހަންވާނެއެވެ.
 ދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ މަސައްކަތު )ނ(  

 )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުާވ ފޯމު،  5
ކަން އެ ން ނުވަތަ ޫނން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފުރިހަމަވާކަ

 އަންގަންވާނެއެވެ. ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ރަޖިސްޓްރާ
 ލިޔުމެއް ދަޢުވާ ފޯމު އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭނަމަ އެކަން ކުރަން ނުވަތަ އިތުރު )ރ(  

 ޓްރާހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ ވަކި މުއްދަެތއްގައި އެކަމެއް ކުރަން  ރަޖިސް
ދަތަކީ ދޭ މުއް  ކަމެއް ކުރަން  ރަޖިސްޓްރާލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ. 

 ންެޖހޭނެއެވެ. އެކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ކަމަށް ވާ
ޙު ފޯމު އިޞްލާޙުކޮށް ހުށަހެޅުމަްށ ދޭ މުއްދަތުގައި އެ ފޯމު އިޞްލާ )ބ(  

މަ ކޮްށފިނަނުކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ ފުރިހަމަކުަރން އަންގާ ކަމެއް ފުރިހަމަ ނު
 އެ ފޯމު ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު  

ފޯމެއް  ރާރަޖިސްޓްރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މި ބަޔާންކުރި ގޮތަށް  ރަޖިސްޓް
  ޫނނެވެ.ބާޠިލުކުރުމަކީ އަލުން ދަޢުވާ ފޯެމއް ހުށަހެޅުމަށް އޮތް ހުރަހެއް

 މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ( އަދި )ބ( ގައި އެހެން ބަޔާްނކޮށްފައި )ޅ(   
ކޯޓުގެ ވަގުތީ ފަރުވާގެ އަވަސް ފިޔަވަޅެއް އަޅައިދިނުމަށް އެިދ  ،ވީނަމަވެސް

)ަސއުވީސް(  24ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެަފދަ ފޯުމތަކާމެދު ލަސްވެގެން 
ގޮތެއް ނިންމައި، އަދި އިތުރަްށ  ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  ރަޖިސްޓްރާ

އެ ، ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން އިދާރީ ކަންކަން 
އާ ނުވަތަ އެ މައްސަލައިގެ ފައިލާއެކު އެ ފޯމު ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
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ކޯޓަކީ އެއް މެޖިސްޓްރޭޓަކު މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓެއްނަމަ އެ މެޖިސްޓްރޭާޓ 
 ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ތަ އެ ނޫްނ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ދަޢުވާ ފޯމު ނުަވތަ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ނުވަ  .75   ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ 
 Dކްސް ވެސް ފޯމެއް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްޓަކައި މި ގަވާއިދުގެ އެޕެންޑި
ނެއެވެ. ިމ ގައިވާ ފީ ދައްކަންޖެހޭނަމަ، އެ ފީ ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ަދއްކަންވާ

 ނުވަތަ މައްސަލަ އަނބުރާ ،ހުން ބާޠިލުކުރިނަމަވެސްފީއަކީ ދަޢުވާ ފޯމު ފަ
 އަނބުރާ ލިޭބނެ ފައިސާއެއް ނޫނެވެ.  ،ގެންދިޔަނަމަވެސް

  ފޯމު ބާޠިލުކުރުމަށް 
ރަޖިސްޓްރާ ނިންމި ނިންމުން 

 އަލުން ބެލުން 

ށްފައިވާ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނުގައި ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮ  )ހ(  .76
ލަިއ ސަބަބަކަށްޓަކައި ދަޢުވާ ފޯމު ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު ބަ

ޤާނޫާނ  ނުގަތުމަށް ނުވަތަ ބާޠިލުކުރުމަްށ ރަޖިސްޓްރާ ނިންމާ ނިންމުމަކީ
ޔާންކޮށް މަ، ސަބަބު ބަ އެއްގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުެމއް ކަމަށް ނުދެކޭނަ

ވަަތ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓަށް ނުކޯޓުގެ އެ ނިންމުމެއް އަލުން ބަލަން އެދި 
 އެ ކޯޓަކީ އެއް މެޖިސްޓްރޭޓަކު މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓެއްނަަމ 

 އެ މެޖިސްޓްރޭޓަށް ހުށަހެޅިދާނެެއވެ.

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހަޅާނަމަ،  )ށ(  
 )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  07އެ ނިންމުން ނިންިމތާ 

 .އިން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ 22މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތް 
މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ 

  ހުށަހެޅުން

ްކ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާ ދުވަހުން ެފށިގެން އިލެކްްޓރޯނި )ހ(  .77
ން، މަދަީނ ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް، އެންމެ ކުޑަމިނުން އީމެއިލްގެ ޒަރީއާއި

ޓެއްގަިއ މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމު މަދަނީ މައްސަލަ ބަލާ ކޮންމެ ކޯ
 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. 

ޢުވާ އި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ވަސީލަތަކުން ުހށަހަޅާ ދަމި މާއްދާގެ )ހ( ގަ )ށ(  
ސްމީ ފޯމެއް އެ ތާރީޚުގައި ކޯޓަށް ުހށަހެޅި ކަމުގައި ބަލާީނ ކޯޓުގެ ރަ

މަސައްކަތު ދުވަހު ކޯޓު ބަންދުކުރާ ގަޑީގެ ކުރިން އެ ފޯމެއް 
މުތައް ފޮނުިވ ފޮނުވާފައިވާނަމައެވެ. ކޯޓު ބަންުދކުރާ ގަޑީގެ ފަހުން ފޮނުވާ ފޯ

ބަންުދ  ކަމުގައި ބަލާނީ ެޖހިގެން އެންމެ އަވަހަށް އަްނނަ ރަސްމީތާރީޚު 
 ނޫން ދުވަހުގެ ތާރީޚެވެ. 

 ވަގުތީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް ނުވަތަ އަވަސް އަމުރަކަށް އެދިފައިވާ  )ނ(  
ރުްނ މައްސަލަތަކުގައި މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަަމލުކު

 ލާޒިމުވެގެންނުވެއެވެ.
ްނ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް ެމދުވެރިކޮށް ދަޢުވާ ފޯމާއި ެއހެނިހެ )ނ(  

މަވެސް، ލިޔެކިޔުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި އޮތްނަ
  ނެތެވެ. ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެ ފޯމާއި ލިޔެކިޔުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ހުރަހެއް
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އިސާ ށަހަޅާ ފޯމަްށ ފަމި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޯޓަށް ހު )ރ(  
ޅިފައިވާ ދެއްކުމުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ކަނޑައެ

 ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ދެއްކިދާނެެއވެ. 
  

 

 

އްސަލައެއް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާ މައްސަލައެއްގެ ދަޢުވާ ފޯމު ބަލައިގަނެ އެ މަ )ހ(  .78 މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީވުން 
 ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއެކު ކޮންމެ މައްސަލައަކަށް ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރެއް 

 އަވަހަކަށް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި މައްސަލައިގެ ފައިލު ހެދުމަށްފަހު، ވީ އެންމެ
ނެއެވެ. ހަވާލުކުރަންވާމައްސަލައިގެ ފައިލު ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްއާ 

ލައިގެ އެ ކޯޓަކީ އެއް މެޖިސްޓްރޭޓަކު މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓެއްނަމަ މައްސަ
 ފައިލު ހަވާލުކުރާނީ އެ މެޖިސްޓްރޭޓްއާ އެވެ. 

ގައި ވަގުީތ ކޯޓަށް ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ުހށަހެޅުމުގެ ކުރިން މައްސަލައެއް )ށ(  
މުރުގެ އަމުރެއް ހޯދުމަށް އެދި ޚަޞްމަކު ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ އަ
އިދުްނ މައްސަލަ ވެސް ހިންގަންވާނީ ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ގަވާ

 ވެ. ރަޖިސްޓަރީކޮށް، ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރެއް ދީގެންނެ

ށަހެޭޅ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ މިކޯޓަށް ހު )ނ(  
ފާތުވާޭނ މަދަނީ މައްސަލަތަކަށް ދޭީނ އެެހން ބާވަްތތަކުގެ މައްސަލަތަކާ ތަ 

ލައަކީ ވަކި ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރެކެވެ. އަދި ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރުން އެ މައްސަ
 ވެ.މަދަނީ މައްސަލައެއްކަން އެނގެންވާނެއެ

އަްށ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ މަދަނީ މައްސަލަ 2022އެގޮތުން މިކޯޓުގެ 
 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު ދޭނީ ތިރީަގއި މިވާ ގޮތަށެވެ. 

 01-CIV-P4-2022 

ަބރެކެވެ. ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޤަޟިއްޔާތަކަށް ދޭނީ ވަކި ޤަޟިއްޔާ ނަން  )ރ(  
 އެ ނަންބަރު ދޭނީ އަންަނނިވި ގޮތަށެވެ.

 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު:ނިލަންދޫ ލު: ގއ.މިސާ
2022-P4-ENF-01 

މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރު 
 ޢައްޔަންކުރުން 

ރާ އެ ކޯޓަކީ އެއް ފަނޑިޔާރަކަށްވުރެ ގިނަ ފަނޑިޔާރުން މަސައްކަތްކު )ހ(  .79
ކޯޓެއްނަމަ މައްސަލައިގެ ފައިލު އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްއަށް ލިބުމުްނ 

ލާޭނ އުސޫލުން އެ މައްސަލައެއް ބަލަސްނުކޮށް މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ 
 ފަނޑިޔާރު ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.
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ޓުތަކުގަިއ އެއް މެޖިސްޓްރޭޓަށްވުރެ ގިނަ މެޖިސްޓްރޭޓުން މަސައްކަތްކުރާ ކޯ )ށ(  
ރުތީބުްނ މައްސަލަ ބަލަން މެޖިސްޓްރޭޓުން ކަނޑައަޅާނީ ބުރުހަމަވަންދެން ތަ 

ނޭ މަހަމައަށް ބެހެުމންދާހުރިހާ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ަމއްސަލަތައް ހަ
 މައްސަލަތަކަށް ެމޖިސްޓްރޭޓުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި މި  ގޮތަށެވެ.

ބަޔާންކުރެވުނު ތަރުީތބަްށ ޢަމަލުކުރެވޭކަން އިސްފަނޑިޔާރު 
 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ގޮތް 
 ކަށަވަރުކުރުން 

ސްޓްރޭޓް މައްސަލަ ބަލާ މެޖިސްޓްރޭޓް ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހު، އެ މައްސަލަ ބަލާ މެޖި  .80
ދަނީ މަމައްސަލަ ބަލަމުންދާ ގޮތް ދުރާލައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލަކުން ބަލައި، 

މަޤުޞަދުތަކާ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ
 ކޯޓުގެ  ބަލާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަންކަން ކުރަމުން ގެންދޭތޯ އެއްގޮތަށް މައްސަލަ

 އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ބަލަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. ކޯޓަކީ އެްއ މެޖިސްޓްރޭޓަކު
 ބަލަމުންާދ އެ މައްސަލައެއް، މައްސަލަ ބަލާ މެިޖސްޓްރޭޓް، މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓެއްނަމަ

އިާވ މަދަީނ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްފަ ،ގޮތް ބަލައި
ދާއިރާގެ  ލްޖުޑީޝައިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށް އެ މައްސަލަ ބެލޭކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ 

 އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ކޯޓުގައި އެއް އުޞޫލަކުން 
 އަމަލުކުރުން 

ކުރުމުގައި އި މެޖިސްޓްރޭޓުން މައްސަލަތައް މެނޭޖުކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހަ   .81
ތައް ހިންގުމުގަިއ އަދި ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމާއި އެއްކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން އިޖުރާއަތު

ޓްރޭޓްގެ އިސްމެޖިސް ގެޢަމަލުކުރަނީ އެއް އުޞޫލުތަކަުކންކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ ކޯޓު
ކަމަށްޓަކައި އެގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އަދި ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޖުޑީޝަލްނުވަތަ 

ދާއިރާގެ  ޖުޑީޝަލްހަދަންޖެހޭ އުޞޫލުތައް ިއސްމެޖިސްޓްރޭޓް ނުވަތަ 
 އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ހަދައި ހިންގަންވާނެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތައް 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާ ޙަވާލުކުރުން 

ދަީނ ފައިލު ލިބުމުން، މަމައްސަލަ ބަލާ މެޖިސްޓްރޭޓަށް މައްސަލައިގެ  )ހ(  .82
އި ަވނަ ބާބު )ކޯޓުގެ ލިޔެކިޔުންތަްއ( ގަ 34އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން، 
 އެ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދަޢުވާ ފޯމާއި ިލޔުންތައް 
 ރައްދުކުރާނެ ގޮތެއް މެޖިސްޓްރޭޓް ނުވަތަ މެޖިސްޓްރޭޓްެގ އިދާރީ

އަތާ ޝަނުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. އެއަށްފަހު، ކަނޑައެޅުނު އިޖުރާސެކް
 އެއްގޮތަށް، ވީހާ އަވަހަކަށް ދަޢުާވ ފޯމާއި 

އަތުެގ އެ ފޯމާއެކުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި މަދަނީ އިޖުރާ
ވާލިޭބ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ދަޢު 101ޤާނޫނުގެ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.ފަރާތަށް ރައްދު
ދަޢުވާލިބޭ ފަާރތާ ގުޅޭނެ ޮމބައިލް ފޯނު ަނންބަރެއް ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް  )ށ(  

އެހެން އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާއެއް އެނގެން އޮތްނަމަ، ކޯޓުން އެ ަފރާތަކަްށ 
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ފޮނުވާ ޓެކްސްޓް މެސެޖަކުން ނުަވތަ ފޯނުން ގުޅައިގެން އެ ފަރާތެއް ކޯޓަްށ 
ޙާޟިރުކޮށް ދަޢުވާ ފޯމާއި ލިޔުންތައް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާ ހަވާލުކުރަން ކޯޓުްނ 

 އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ. 
ސީލަތަކުްނ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ވަ )ނ(  

ކުރެވޭނެ މެސެޖެއް ފޮނުވާނަމަ، އެ މެސެޖުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ޓެކްސްޓް
ން އެގޮތަށް ކޯޑެއް ނުވަތަ ވެބް ލިންކެއް ފޮނުވުމުގެ ވަސީލަތް ހުރިނަމަ އެކަ

ތަކަްށ ގޮއިންތިޒާމު ކުރަންވާނެއެވެ. މި ގޮތުގެމަތިން، ކަށަވަރުކުރެވޭނެ 
ންގާ އަން ކޯޓުްނ ފޯނުން ނުަވތަ އެ ނޫން ވެސް ިއލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާއަކު

މަްށ އެންގުމަކީ ނުވަތަ ފޮނުވާ ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރަކީ ކޯޓަށް ޙާޟިރުވު
ޟިރުވުމުގެ އަންގައި އަތުން އަތަށް ރައްދުކުރާ އެންގުމަކާ ނުވަތަ ކޯޓަށް ޙާ

ްނ އަމުރަކާ އެއްފަދައިން ޤާނޫީނ ބާރު ލިބިެގންވާ، އަދި ޤާނޫީނ ގޮތު
 އަމުރެކެވެ. ތަންފީޒުކުރެވޭނެ އެންގުމެއް ނުަވތަ

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ބޭނުަމށް، ކޯޓުގެ ކޮންެމ މެޖިސްޓްރޭޓެއްެގ  )ރ(  
އިާވ ސެކްޝަނަކަށް ސްމާޓް ފޯނަކާއި ކޯޓުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަ

 މޮބައިްލ ނަންބަރެއް ނުަވތަ ނަްނބަރުތަކެްއ ހުންނަންާވނެއެވެ. އަދި ކޯޓުގެ
ކުގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާތަ ފޯނު ނަންބަރުތަކާއި ކޯޓާ ގުޭޅނެ އެހެން

 ވާެނއެވެ.މަޢުލޫމާތު ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޢާންމުކޮށް ފެންަނން ހުންަނން
 
 

 

މަދަނީ ، ފޯމާއި މައްސަލައެއްގެ ދަޢުވާއިޚްތިލާފު އޮންނަ ބާވަތުގެ ކޮންެމ  )ހ(  .83 ބަޔާން ބަދަލު ކުރުން 
 އިވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޯފމުތަކާ 101އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ލިޔެކިޔުންތައް ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތަށް ިލުބމުން، 
 އެ ލިޔުންތައް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ލިބޭ ތާރީޚުން ެފށިގެްނ 

ަނ ވަ 108ނުގެ )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫ 14
ވިކަްނ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ދަޢުވާ ފޯމާ ހަވާލު

 ( ކޯޓަށް 2އަންގައިދޭ ލިޔުން )މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 
 ފޮނުވަންޖެހޭނެއެވެ. 
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ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަކީ ުކންފުންެޏއް ނުވަތަ އެ ނޫްނ ވެސް ޤާނޫީނ  )ށ(  
 ވަނަ މާއްދާގެ 107ޝަޚްޞެއްނަމަ، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ރަންވާނީ ބޭނުމަށް ދަޢުާވ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަްނ އަންގައިދޭ ލިޔުމުގައި ސޮއިކު
 އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ ފަރާތެކެވެ.

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯުޑގެ ނުވަތަ އެ ތަނެއް ިހންގާކުންފުނީގެ  (1)   
 ތަ ނުވަ ؛ފަރާތުގެ ޤަރާރަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއް

ފަރާތުގެ  ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ނުވަތަ އެތަނެއް ިހންގާ (2)   
 ޤަރާރަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެ ކުންފުނީގެ ިހންގުމުގެ އިސް

 މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެއް. 
އި ވަނަ މާއްދާގަ 101ފޯމާއި، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  ދަޢުވާ )ނ(  

 ދަުޢވާ ފޯމު ލިބުމުން، ަދޢުވާލިބޭ ފަރާަތށްލިޔެކިޔުން  ބަޔާންކުރާ ފޯމުތަކާއި
ދަުޢވާއަށް  )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 14ރައްދުކުރެވޭތާ 

 ރައްދުދޭންވާނެއެވެ. 

ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްއާމެދު 
 ސުވާލު އުފެއްދުން 

 ،މަދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކޯޓުގެ ިއޚްތިޞާޞްއާމެދު ސުވާލު އުފައްދާނަ )ހ(  .84
 މުތަކާއި ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފޯ  101މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ގެ )ސާދަ( ދުވަހު 14ލިޔެކިޔުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަްށ ރައްދުކުރެވޭތާ 
 އަންނަނިވި ގޮތަށް ޢަމަުލކުރަންވާނެއެވެ. ތެރޭގައި

 ދަޢުވާ ފޯމާ ހަވާލުވިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން  (1)   
ށް ( ފުރިހަމަކޮށް ކޯޓަ 2ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު )މި ގަވާއިދުގެ 

 ފޮނުވުން؛
މު ފޯކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްއާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ދިނުން އެދޭ  (2)   

ށް ( ފުރިހަމަކޮށް ކޯޓަ 3)މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 
 ފޮނުވުން.

ނުވާނަަމ އުފައްދާފައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްއާމެދު ސުވާލު  )ށ(  
 މުތަކާއި ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފޯ  101މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ގެ )ސާދަ( ދުވަހު 14ލިޔެކިޔުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަްށ ރައްދުކުރެވޭތާ 
 ތެރޭގައި ދަޢުވާއަށް ރައްދުދޭންވާނެއެވެ. 

މާއެކު ދަޢުވާއަށް ރައްދު ދިނުމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދަުޢވާފޯ   
ތަކުން ގޮހަވާލުކޮށްފައިވާ ފޯމުތަކާއި ލިުޔންތަކުގައި އިރުޝާދު ދީފައިވާ 

 ކުރެ ގޮތެއް އިޚްތިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން
 ؛ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވުން (1)   
 ؛ންދަޢުވާގެ ބަޔަކަށް އެއްބަސްވެ އަނެއް ބަޔަށް އިންކާރުކުރު (2)   
 މުޅި ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރުން. (3)   
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ކޯޓުން ލިޔެ ކިޔުންތައް 
 ބަލައިގަތުން 

ޔެކިޔުންތައް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާުތން ދަޢުވާގެ ަރއްދުގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުަތކާއި ލި  .85
ވާލުވި ހަބަލައިގަތުމަށްަފހު، އެ ލިޔުންތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި 

 ގޮތަށް އޭގައި ކޯޓުގެ ތައްގަނޑެއް ޖަހަންވާެނއެވެ.މުވައްޒަފެއް އެނގޭނޭ 

ކޯޓުން ލިޔެކިޔުންތައް 
ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް 

 ރައްދުކުރުން 

ޔުންތައް ލިދަޢުވާއަށް ރައްދުދިނުމުގެ ގޮތުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ   .86
)ދޭއް( ދުވަސްތެރޭގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް  2ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 

 ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ.

(1) 
 މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވުން 

 

ޔުންތައް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވާނަމަ ދަޢުވާގެ ލި )ހ(  .87 މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވުން 
ރާއަތުގެ )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަދަނީ އިޖު  14ލިބޭ ތާރީޚުން ެފށިގެން 

 އެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންާވނެ 104ޤާނޫނުގެ 

ނީ މި ބަސްވާކަން ބަޔާންކުރާމުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވާނަމަ އެއް (1) )ށ(  
ޢުވާއަށް ގައި ބަޔާންކުރާ މުޅި ދަ 4ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

ްށ އެއްބަސްވާ ފޯމުންނެއެވެ. ނުވަަތ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކޯޓަ
 ފޮނުވާ ސިޓީއަކުންނެވެ.   

ިޅ މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވަނީ ސިޓީއަކުން ކަމަށްވާނަމަ، މު (2)   
 ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވެ ޯކޓަށް އެކަން އަންގާއިރު، 
 ، އެ ދަޢުވާއަކީ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ދަޢުވާއެއްނަމަ
ުތްނ އެ ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކުރާނެ ތާރީޚެއް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާ

ށް ބަސްވާކަން ކޯޓަކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ދަުޢވާއަށް އެއް
އަންގާއިރު، އެ ލިޔުމުގައި އޭނާގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި އެ 

 މައްސަލައިގައި ޙުކުމްކުރުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ.
ީޓ މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވަނީ ސިޓީއަކުން ކަމަށްވާނަމަ، ސި (3)   

ން އޮންނަންވާނީ ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތުްނ ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާ
ޖަހާފައެވެ. އަދި އެފަރާތާ ގުޅޭނޭ މަޢުލޫމާތު ސިޓީގަިއ 
ހިމަނަންވާނެއެވެ. މި ސިީޓ އެޓޭޗްމެންޓެއްގެ ގޮތުގަިއ 

 އީމެއިލްއިން ފޮނުވިދާނެއެވެ. 
އަށް ސިޓީ ފޮނުީވ ަދޢުވާލިބޭ ފަާރތުންކަން ޯކޓުން ޭއނާ، ސިޓީ ލިބުމުން )ނ(  

 ގުޅައި ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. 
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ކަން ސިޓީގައިވާ އިބާރާތުން މުޅި ދަޢުވާއަށް މުޠުލަޤުޮކށް އެއްަބސްވާ )ރ(  
އަންނަނިވި ދެގޮުތންކުރެ ގޮތަކަްށ ، ކަށަވަރު ނުކުރެވޭނަމަ

 ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ.
ޔާނެއް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ކޯޓަށް ޙާޟިރުޮކށް އޭނާއާ ސުވާލުކޮށް ބަ (1)   

 ނެގުން؛
 އިޢުތިރާފުވެފައި ނެތް ކަމަށް ބަލައި މައްސަލަ ޝަރީޢަތުގެ (2)   

 މަރުޙަލާއަށް ފޮނުވުން.
ތަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާަތށް ދަޢުވާައްށ އެއްބަސްވެވޭނީ، ދަޢުވާކުރާ ފަރާ )ބ(  

ތް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް އެއްބަސްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮޙައްޤުވާ އަދި 
އްކާތެރިކަން ފަރުވާއެއް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ކުޑަކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ރަ

ސްވެވޭނީ ލިބިގެންވާ ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކަށް ދަޢުވާއަށް އެއްބަ
 ކޯޓުގެ ހުއްދައާ އެކުގައެވެ.

ފައި އޮތް އެއްބަސްވުމަށް ވަކިގޮތެއް ބަޔާންކޮށްމި މާއްދާގައި ދަޢުވާއަށް  )ޅ(  
ްށ އޮތް އޮތުމަކީ އޭގެ ފަހުގެ މަރުޙަލާއެއްގައި ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވުމަ

 ހުރަހެއް ނޫނެވެ.

ޝަރީޢަތް ހިންގުމެއް ނެތި 
 ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދުން 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ،  )ހ(  .88
ދިނުމަށް އެދި އެއްބަސްވުމުގެ މައްޗަށް ބަލައި އަޑުއެހުމެއްނެތި ޙުކުމްކޮށްއެ 

ދާނެއެވެ. ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ކޯޓުގައި އެދެވި
 05މު ފޯއެގޮތަށް ކޯޓަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ 

. އެ  އެދިއްޖެނަމަެއވެއިން ނުވަތަ އެގޮަތށް ޝަރީަޢތުގެ މަޖިލީހުގައި
 ދަޢުވާއަކީ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ދަޢުވާއެއްނަމަ، އެ ފައިސާ ދައްކައި
ށް ޚަލާޞްކުރުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާލިބޭ ފަާރތަށް ދިނުމަ

 އެއްބަސްވާ މުއްދަތު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
 ަފރާތުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތަށް ުޙކުމްކޮށްދިނުން އެދި ދަޢުވާކުރާ )ށ(   

ްއ ނެތި ނުވަތަ ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތުން ހުށަަހޅައިފިނަމަ، ޝަރީޢަތް ިހންގުމެ
ދަޢުވާގެ މައުޟޫޢުގެ މައްޗަށް އެ މައްސަލައިގައި މެޖިސްޓްރޭޓް 

ކޯޓަށް  ޙުކުމްކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތަްށ ޙުކުމްކުރާއިރު ޚަޞްމުން 
 ޙާޟިރުކުރާނީ ހަމައެކަނި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް އިއްވުމަށެވެ. 

ކު އެ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތަށް ޙުކުމްކުރާއިރު، އެއްވެސް ޚަޞްމަ  )ނ(  
ޙަޞްމެއްގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކުރަން އެދި ކޯޓަށް 

ފައިވާ ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެ މައްސަލައިގެ ޙުކުމްކުރާނީ އެގޮތަށް އެދި 
 ޚަޞްމުގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައެވެ. 
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މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޙުކުމްކުރަނީ ފައިސާ ދެއްކުމަށް  )ރ(  
ތަކަށް ގޮކަމުގައިވާނަމަ، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް އެހެން 

ވި އެއްބަސްވެފައިނުވާނަމަ، ފައިސާ ދައްކަން ޙުކުމްކުރާނީ އަްނނަނި
 ގޮތަށެވެ. 

ަޑ ކު)ިތން ލައްކަ( ރުފިޔާއަށްވުރެ  300,000ފައިސާގެ އަދަދަކީ  (1)   
 އަދަދެއްނަމަ، އެ ފައިސާ 

ވަރު  )ތިނެއް( ބަޔަށް ބަހާލުުމން ކޮންމެ މަހަކަށް ޖެހޭވަރަށް 3
ވާކުރާ މަދު ނޫން އަދަދެއް ކޮންމެ މަހަކު ކޯޓަށް ނުވަތަ ސީދާ ދަޢު

)ތިނެއް(  3ފަރާތަށް ދައްކަމުން ގޮސް އެ ފައިސާ 
އި ސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދައްކަމަ

 ޚަލާޞް ކުރާ ގޮތަށް؛
)ތިން ލައްކަ( ރުފިޔާ އާިއ  300,000ފައިސާގެ އަދަދަކީ  (2)   

މަ، )އެއް މިލިއަން( ުރފިޔާ އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްނަ 1,000,000
)ހައެއް( ބަޔަށް ބަހާލުމުން ކޮންމެ މަހަަކްށ  6އެ ފައިސާ 

ވަތަ ނުރަށްވުރެ މަދު ނޫން އަދަދެއް ކޮންމެ މަހަކު ކޯޓަށް ޖެހޭވަ
އެއް( )ހަ 6ސީދާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ދައްކަމުންގޮސް އެ ފައިސާ 

އި މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދައްކަ
 ޚަލާޞް ކުރާ ގޮތަށް؛

ރެ )އެއް މިލިއަން( ރުފިޔާއަށްވު 1,000,000ފައިސާގެ އަދަދަކީ  (3)   
 )ބާރަ( ބަޔަށް ބަހާލުުމން 12ފައިސާ  ބޮޑު އަދަދެއްނަމަ، އެ

މެ ކޮންމެ މަހަކަށް ޖެހޭ ވަރަށްވުރެ މަދު ނޫން އަދަދެއް ކޮން
 ގޮސް މަހަކު ކޯޓަށް ނުވަތަ ސީދާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ދައްކަމުން

 އެ ފައިސާ 
އި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގަ)ބާރަ( މަސްދުވަަހށްވުރެ ދިގުނޫން  12

 ދައްކައި ޚަލާޞް ކުރާ ގޮތަށް؛
( ގެ ދަށުން ކުރާ ޙުކުމެއްގެ 3(، އަދި )2(، )1މި މާއްދާ )ރ( ގެ ) )ބ(  

ދަށުން އެއްވެސް މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ އިންސްޓޯލްމެންޓެއް ދަްއކަންޖެހޭ 
ތާރީޚުގައި ނުދައްކައިފިނަމަ، އަދި ދެ ފަރާތުން އެހެން ގޮތަކަށް 

ވަތަ އެއްބަސްވެފައިނުވާނަމަ، ނުަވތަ ޤާނޫނަކުން ނުަވތަ ގަވާއިދަކުން ނު
ޙުކުމަކުން އެހެން އަދަދެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާނަމަ، ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް 
ނުދައްކައި އޮތް އަދަދުގެ މައްޗަށް ސިމްޕަލް އިންޓްރެސްޓުގެ އުޞުލުން 

)އަށެއް އިންސައްތަ( ގެ މަގުން ޖަޖްމެންޓް އިންްޓރެސްޓް  %8އަހަރަކަށް 
 އިންޓްރެސްޓް އެރުން ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ. މި ބަޔާންކުރެވުނު ޖަޖްމެންޓް
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ހުއްޓޭނީ ޙުކުމުގެ ދަށުން ދައްަކންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ލަްސވެފައިވާ 
ފައިސާ އެކުގައި ދެއްކުމުން ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން 
ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދާ ވިއްކުމަށް ކޯޓުން ނިންމުުމން ނުވަަތ ދަރަނިވެރިޔާ 

 ނިޔާވުމުންނެވެ.
ކަން ގެ )ރ( އަދި )ބ( ގަިއ ބުނެވުނު އުޞޫލުތައް ފައިސާ ދައްމި މާއްދާ )ޅ(  

ޅިގެން އަންގައި މަދަނީ މައްސަލަތަކުަގއި ކުރާ އެންމެހައި ޙުކުމްތަކާ ގު
 ހިނގާނެއެވެ.

ސާބިތު ދަރަނީގެ ރެކޯޑު 
 ބެލެހެއްޓުން 

ގެ ސާބިތު ދަރަނި ސާބިތުކޮށް ފައިސާ ދައްކަން އަންގައި ކޯޓުން ކުރާ ކޮންމެ ޙުކުމެއް  .89
 ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ކޯޓުން ބަލަހައްަޓންވާނެއެވެ. 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް 
އެއްބަސްވި ނަމަވެސް 
ޙުކުމްކުރުމަށް ކޯޓުގައި 

 އެދިފައިނުވާ މައްސަލަތައް 

ރެ ފަރާތަކުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާުތން މުޅި ދަޢުވާައށް އެއްބަސްވި ނަމަވެސް، ދެ ފަާރތުންކު  .90
 އެ މައްސަލައިގައި ޙުކުމްކޮށްދިނުމަްށ އެދިފައިނުވާނަމަ، 

ށްފަހުއެވެ. މި އެ މައްސަލައެއްގައި ޙުކުމްކުރާނީ އެކަމަށްޓަކައި އަޑުއެހުމެއް ބޭްއވުމަ
 ހުމެކެވެ. ހާލަތުގައި ބާއްވާީނ އެންމެ އަޑުއެ
 ދަޢުވާއަްށ މި އަޑުއެހުމުގައި ދެ ޚަޞްމުންކުރެން އޮޅުންފިލުވާނީ ަދޢުވާލިޭބ ފަރާތުން
ޅާ ސަބަބެއް އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މައްޗަށް ބަލައި ޙުކުމްކުރަން ހުރަސްއަ

 އެބައޮތްތޯއެވެ. ެއފަދަ ހުރަހެްއ ނެތްނަމަ 
ރަހެއް އޮތްނަމަ  އިއްވާނީއެވެ. ޙުކުމްކުރަން ހުއެ އަޑުއެހުމުގައި އެ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް 

 އެ މައްސަލައެއް ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާއަށް ފޮނުވާނީއެވެ.
 

(2) 
 ދަޢުވާގެ ބަޔަކަށް އެއްބަސްވުން  

 

ވާގެ ދަޢު ،ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާގެ ަވކި ބަޔަކަށް އެއްބަސްވާނަމަ )ހ(  .91 ދަޢުވާގެ ބަޔަކަށް އެއްބަސްވުން 
މަދަނީ  )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 14ލިޔުންތައް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާގޮތަްށ  104އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ރާނީ މި ދަޢުވާގެ ވަކި ބަޔަކަށް އެއްބަްސވާނަމަ އެއްބަސްވާކަން ބަޔާންކު  )ށ(  
ކި ބަޔަކަށް ގައި ބަޔާންކުރާ ދަޢުވާގެ ވަ 06ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

 އެއްބަސްވާ ފޯމުންނެއެވެ.
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަުޢވާގެ ބަޔަކަށް އެއްބަސްވާނަމަ،  )ނ(  

އެ މައްސަލައިގައި ނިންމުމެއް ނިންމައިދިނުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުްނ 
)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް  14ހުށަހަޅާގޮތް ގިނަވެގެން 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެގޮތަްށ ކޯޓަށް އެދި ހުށަހަޅާީނ 
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އިންނެވެ. މިގޮތުން ދަޢުވާކުރާ  05މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 
 ށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި ައންނަނިވި ކަންކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ފަރާތުން ހު

 .އެއްބަސްވި ޢަދަދު ޤަބޫލުކޮށް ޙުކުމް ކޮށްދިނުން އެދޭކަން (1)   
 އެއްބަސްވި ޢަދަދު ޤަބޫލު ނުކުާރކަން. (2)   
ހޭ އެއްބަސްވި ޢަދަދު ޤަބޫލުކުރިނަމަވެސް، ފައިސާ ދައްކަން ޖެ (3)   

 ޤަބޫލު ނުކުރާކަން.މުއްދަތު 

މައްސަލަ ނިންމައިދިނުމަށް 
 އެދުން 

ދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާުތން ދަޢުވާެގ ބަޔަކަށް އެއްބަސްވެފައިވާނަަމ، އަ )ހ(  .92
އިދިނުމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެއްބަސްވި ަބޔަށް ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަ
 ަފރާތުން އެދި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަާޅފައިވާނަމަ، ނުވަތަ ަދޢުވާލިބޭ

ވާކުރާ އިދިނުމަށް ދަޢުއެއްބަސްވި ގޮތް ޤަބޫލުކޮށް މުޅި މައްސަލަ ނިންމަ
ގައި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، ޝަރީޢަތް ނުހިންގައި އެ މައްސަލައި

 ކޯޓުން ނިންމުމެއް ނިންަމންވާނެެއވެ. 
ޓުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތަްށ ދަޢުވާގެ އެއްބަސްވި ބަޔާމެދު ކޯ )ށ(  

އިން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، އެ ދަޢުވާގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެ
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެއްަބސްނުވާ ބައިގެ ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް 

. ނީއެވެގެންދިއުމަށްޓަކައި އެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާއަށް ފޮނުވާ
އްޔާގައި ދަޢުވާގެ އެއްބަސްވި ބައިގެ މައްޗަށް ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ އެ ޤަޟި 
ާވ ބައިގެ ނެރޭ އަމުރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެއަށްފަހު، އެ ދަޢުވާގެ އެއްބަސްނު

ފައިވާ ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ގެންާދނީ ހަމަ އެ ޤަޟިއްޔާއަށް ކުރިން ވެސް ދީ
 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރުގެ ދަށުްނނެވެ. 

(3) 
 މުޅި ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރުން 

 

ރާނީ މަދަނީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާުތން މުޅި ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރާނަމަ، ޢަމަލުކު )ހ(  .93 ދަޢުވާގެ ދިފާޢު 
ވާ ވަނަ މާއްދާގައި 106ވަނަ މާއްދާ އާއި  105އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ގަިއވާ ފޯމު ގޮތަށެވެ. ދަޢުވާގެ ދިާފޢު އޮންަނންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
 ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.  07

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާކުރާ ަފރާތުގެ މުޅި ދަޢުވާއަށް އިންކާރު ކުރާނަމަ،  )ށ(  
 ދަޢުވާގެ ލިޔުންތައް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ. އަދި  14
 )ސާދަ( ދުވަހަށް 14ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުެގ ދިފާޢު ހުށަެހޅުމަށް ލިބިފައިވާ 

ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންާވނަމަ، 
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އިތުރުކުރަން އެދޭ މުއްދަތު ދަޢުާވ ފޯމާ ހަވާލުވިކަްނ އަންގައިދޭ ޯފމުގައި 
ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ދިނުމަކީ ކޯޓުގެ އިޚްތިޔާރުގައި 

ދަޢުވާގެ ލިުޔންތައް  ،ވޭނީއޮތް ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެ
)އަށާވީސް( ދުވަހަށްވުެރ އިތުރު  28ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ޖުމުަލ 

ނުވާނެގޮތަކަށެވެ. މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނީ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ދެ 
 ފަރާތުން އެއްބަސްވާނަމައެވެ.

ން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާުތން ހުށަހަާޅ ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ދަޢުވާކުާރ ފަރާތަށް ކޯޓު  .94 ދިފާޢުއަށް ޖަވާބުދިނުން 
 14ގެ ރައްދު ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ދަޢުވާގެ ދިފާުޢ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ލިބުމުން ދިފާޢު

 )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ 
 އިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ.  08ފޯމު 

ގެ ޖަވާބަށް ރައްދު ދިފާޢު 
  ދިނުން

ވާބު ޖަދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ުހށަހަޅާ ަދޢުވާގެ ދިފާޢުގެ ރައްދުގައި ދޭ  )ހ(  .95
ަށހަޅާ ޖަވާބު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ފޮނުވަިއ، އެކަމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ހު

އެވެ. )ސާދަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ކޯޓުން ދީ އަންގަންާވނެ 14ދިނުމަށް 
ްއދު ދޭނީ ރަޢުގެ ރައްދުގައި ދޭ ޖަވާބަށް ދަޢުވާިލބޭ ފަރާުތން ދަޢުވާގެ ދިފާ

 މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ 
 އިންނެވެ.  09ފޯމު 

 ހުަށހަޅަނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަިތން ދިފާޢުގެ ރައްދުގައި ޖަވާބު )ށ(  
ދިނުމުގެ  ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތަކުންނަމަ، ދިފާޢުއަށް ޖަާވބު

 28މުއްދަތު،  ަދޢުވާގެ ލިޔުންތަްއ ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ ޖުުމލަ 
)އަށާވީސް( ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާނެ ގޮތުގެމަތިްނ އިތުރު 

 ކުރެވިދާނެއެވެ.

 ރައްދު ދަޢުވާ 
 

ށަހަޅާނަމަ، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ަދޢުވާލިބޭ ފަރާުތން ރައްދު ދަޢުާވއެއް ހު  .96
 10ވާ ފޯމު އެގޮތުން ހުަށހަޅާ ރައްދު ދަޢުާވ ހުށަހަޅާނީ ިމ ގަވާއިދުގެ ޖަުދވަލުގައި
ނީ ދަޢުވާގެ އިންނެވެ. ދަޢުވާިލބޭ ފަރާުތން ުހށަހަޅާ ރައްދު ދަޢުވާ ގެ ފޯުމ ހުށަހަޅާ

 އެވެ. ދިފާޢުއާ އެކުގަ

ފަހުން ރައްދު ދަޢުވާއެއް 
 ހުށަހެޅުން 

ދު ދަޢުވާ ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ރައްދު ދަޢުވާއެއް ހުށަހަޅާނަމަ، ރައް  .97
 އިން 11ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

 ހުއްދަ ދޭނީ، މަށް ކޯޓުންހުށަޅަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ރައްދު ދަޢުވާއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއު
ރުޞަތު އޮތް ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅިއިރު އެފަދަ ރައްދު ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފު

 ކަމަށް ބެލެވޭނެ ސަބަބެއް ނެތްަނމައެވެ.

ޚަޞްމަކު އިތުރުކުރަން އެދޭ 
 ފޯމު 

 ރައްދު ދަޢުވާގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ނޫން ެއހެން ަފރާތެއްގެ މައްޗަށް   .98
ރު ޚަޞްމު އިތު  ދަޢުވާއެއް ރައްދު ކުރަން އެދޭނަމަ، ރައްދު ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމަށްފަހު،އެ 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 12ކުރުމަށް ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 



 

   16040: ޕޯސްޓްކޯޑް  |  ބީޗްރޯޑް  |މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ނިލަންދޫ ވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހު
 ga.nilandhoo@judiciary.gov.mv އީމެއިލް: | ga-nilandhoo.courts.gov.mv ވެބްސައިޓް: | 6820745،  6820744ފޯން: 

  116 ގެ 53 ސަފްޙާ
 

 

 އިތުރު ދަޢުވާ 
 

ރާތަށް ދީފައިވާ ދަޢުވާލިބޭ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ތިެބފައި، އެއިން ފަރާތަކުން ދަޢުވާލިބޭ ފަ  .99
 ގެއްލުމެއްގެ ބަދަލު ދިނުަމްށ އެއްބަސްވާނަމަ، އިތުރު ދަޢުވާއެއް ކޯޓަށް

 13ގައިވާ ފޯމު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އިތުރު ަދޢުވާ ުހށަހަޅަންވާނީ މި ގަވާއިދުެގ ޖަދުަވލު
 އިންނެވެ. 

ން އިތުރު ދަޢުވާއެއް ފަހު
  ހުށަހެޅުން

ތުރު ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހަޅާ ވަގުުތ ފިޔަވާ އެހެން ވަގުތެއްގައި އި )ހ(  .100
ތުރު ދަޢުވާ އިދަޢުވާއެއް ހުށަހަޅާނަމަ، އެކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދެންވާނެއެވެ. 

 11މު ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެޭދނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯ 
ަދ ދޭނީ، މިފަދަ ދަޢުވާއެއް ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް ކޯުޓން ހުއް އިންނެވެ.

ރުޞަތު ފުދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅިއިރު، އިތުރު ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުމުގެ 
 އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނެ ސަަބބެއް ެނތްނަމައެވެ.

އާއެކު އިތުރު ދަޢުވާއެއް ކޯޓުން ބަލަިއގަންނާނީ ނުަވތަ މައުޟޫޢީ ދަުޢވާ )ށ(  
ގައިވާ ވަނަ މާއްދާ 159ށް ގެންދާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ކުރިއަ

ންގެން ގޮތުގެމަތިން އެ މައްސަލައަކީ އަސްލު މައުޟޫޢީ މައްސަލައާއެކު ހި
 އޮތް މައްސަލައެއް ކަމަށްވާނަމައެވެ. 

ވާނަމަ، ހިނގަމުންދާ މައުޟޫޢީ މައްސަލައިގައި އިތުރު ދަޢުވާއެއް ކޮށްފައި )ނ(  
ޢުވާއަކީ މައުޟޫީޢ މައްސަލައާއެކު ހިންގުމަށް ނިންމާ އަދި އެ ދަ

މައްސަލައެއްނަމަ، މައްސަލަ ހިންގާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ކޯޓުން 
 ދޭންވާނެއެވެ. 

ދިފާޢު ހުށަހަޅާއިރު ރައްދު 
ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ އިތުރު 

 ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުން 

ދު ދަޢުވާއެއް ދިފާޢު ފޯމާއެކު ރައް ،ދަޢުވާލިބޭ ފަރާުތން ދިފާޢު ުހށަަހޅާއިރު )ހ(  .101
ށާއި އިތުރު ނުވަތަ އިތުރު ދަޢުވާއެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ރައްދު ދަޢުވާއަ

ޢުވާ ދަޢުވާއަށް ދިފާޢު ހުށަހެޅުމަށް އެ ރައްދު ދަޢުވާ އަދި އިތުރު ދަ
އްދު ރައްދުވާ ޚަޞްމަށް އަންގައި، މަތީގައި ބުނެވުނު ތަރުތީުބން އެ ރަ

 ޖަވާބު ތުރު ދަޢުވާއަށް ދިފާޢު ހުށަހަޅައި އެ ދިފާޢުއަށް ދަޢުވާއަށާއި އި
 ދިނުމަށާިއ އަދި 

 ާވނެއެވެ.އެ ޖަވާބަށް ރައްދު ދިނުމުގެ މަރުޙަލާ، ކޯޓުން ކުރިއަށް ގެންދަން
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރެވުނު ކަންކަން ފުރިަހމަވުމުން  )ށ(   

 ނިމުނީއެވެ. މައްސަލައިގެ ބަޔާން ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ

ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 
 އިތުރުކުރަން އެދި ހުށަހެޅުން 

ޅަންޖެހޭ ބަޔާން ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާަގއި އެއްވެސް ޚަޞްމެއްގެ ފަރާތުން ހުަށހަ  .102
ކޮށްދޭކަން ނުވަތަ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، މުއްަދތު އިުތރު

 2ގެން ރުކޮްށދޭ މުއްދަތު އެގޮތަށް ޚަޞްމު އެދޭ ދުވަހުން ފެށިނޫންކަން އަދި އިތު
ޞްމަށާއި )ދޭއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓުްނ ކަނޑައަޅައި އެގޮތަށް އެދި ުހށަހެޅި ޚަ

 މައްސަލައިގެ އަނެއް ޚަޞްމަށް އެކަން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.
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ޣައިރު ޙާޟިރުގައި 
 ޙުކުމްކުރުން 

ށުން، ދަޢުވާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަ 100ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ   .103
 ވަނަ 103ނުގެ ދަޢުވާއާގުޅޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކާ ޙަވާލުވުމަށްފަހު، މި ޤާނޫ އާއި

 މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ދި ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވެފައިނުވާަނމަ އަ ، ދަޢުވާއަށް)ސާދަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި 14

ންމައި، މަަދނީ ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ، ަދޢުވާލިބޭ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނި ދިފާޢެއް
ޣައިރު  ދިހަވަަނ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެމަތިން އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ

އިރު ޣަ .ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް އެދެވިދާނެއެވެޙާޟިރުގައި ޙުކުމެއް ކޮށްދިނުމަށް 
ވަލުގައިވާ ފޯމު ޙާޟިރުގައި ކުރާ ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދު

 އިންނެވެ.   26

ދިފާޢު ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ 
 މުއްދަތު އިތުރުކުރުން 

 14 ލިބިފައިވާދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއަްށ ދިފާޢެއް ހުށަހެޅުމަށް  )ހ(  .104
ހުއްދަ  )ސާދަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތު އިތުުރކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، އެ

ވާކުރާ ކޯޓުން ދީފައިވާނަަމ، ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް ަދޢު
މަވިއިރު ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުަށހެޅޭނީ އެގޮތުން އިތުރުކުރެވުނު މުއްދަތު ހަ 

 ނަމައެވެ.ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހަޅާފައި ނުވާ 
ންޖެހޭ ބަޔާން ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި އެއްވެސް ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅަ  )ށ(  

މުއްދަތަށް  ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުގަިއ، ބަޔާން ކޯޓަށް ހުށަނާޅައި،
 ނޫނުގެޢަމަލުކުރުމުގެ ވާޖިބާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާ

ވަނަ  105 މި ގަވާއިދުގެ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންދިހަވަނަ ބާބުގައި 
ލައިގައި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުްނ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި އެ މައްސަ
ންގުމާ ޙުކުމް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު، ކޯޓުގެ އެ

 ޚިލާފުނުވާ ޚަޞްމަށް ލިބިގެންވެެއވެ.
ންވާނީ، ގެމަތިން ޣަިއރު ޙާޟިރުގައި މައްސަލަ ނިންމަމި މާއްދާގައިވާ ގޮތު )ނ(  

އްގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި އަދި އެ މައްސަލައެ
 ޙާޟިރުވާ ފަރާތެއްގެ ވާހަކަ އަޑުއެހުމަށް ފަހުގައެވެ.

ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކޮށް 
 ދިނުމަށް ހުށަހެޅުން 

އިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްފަ 117މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނުގެ  )ހ(  .105
ދިނުމަށް  ބާވަތްތަކުގެ ދަޢުވާތަކާ ގުޅިގެން ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކޮށް
 ަގވާއިދުގެ މިދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާނަަމ، އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާނީ 

 އިންނެވެ.  26ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 
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އިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްފަ 117މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނުގެ  )ށ(  
ދިނުމަށް  ބާވަތްތަކުގެ ދަޢުވާތަކާ ގުޅިގެން ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކޮށް
ވަނަ  117އެދި ހުށަހެޅޭނީ އެ ދަޢުވާގައި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

 120އާއި، ވަަނ މާއްދާ  119ވަނަ މާއްާދ އާއި،  118 ،މާއްދާ އާއި
، ވެވަަނ މާއްދާގައި ބުނާ ޝަރުުޠތައް ުފރިހަމަ 121ވަނަ މާއްދާ އަދި 

ލުވުމަށްފަހު ދަޢުވާއާގުޅޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކާ ޙަވާ އަދި ދަޢުވާ ފޯމާއި 
)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާ ފޯމާ  14ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން 

ށަހަޅާފައި ދިފާޢެއް ހު އަށްހަވާލުވިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ނުވަތަ އެ ދަޢުވާ
 ނެތްނަމައެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި  409މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .106 އަމުރު ރައްދުނުވުން 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކުރުމުގެ 
 ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި 
 ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކުރާނީ، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ާޤނޫނުގެ 

  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތަށެވެ. 409
 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެމަތިން ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ަމއްސަލަ  )ށ(  

އެ  އަދިނިންމަންވާީނ، ހުށަހެޅިފައިވާ ިލޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި 
 ގައެވެ.މައްސަލައެއްގައި ޙާޟިރުވާ ފަރާތެއްގެ ވާހަކަ އަޑުއެހުމަށް ފަހު

ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކުރާ 
ޙުކުމް ބާޠިލު ކުރުމާއި 

   ބަދަލުކުރުން 
 
 

 ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކުރާ ޙުކުމް ބާޠިލުކުރަން ނުވަތަ ބަދަލުކުރުމަށް   .107
ގޮތަްށ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުަށހަޅާނަމަ، އެ 124މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ލެވޭ އިންނެވެ. މިގޮތަށް ބެ 27ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 
ޟިއްޔާގައި މައްސަލަތައް ބަލާނީ އައު ޤަޟިްއޔާ ނަންބަރެއް ދީގެންނެވެ. އަދި އައު ޤަ

  އިގެ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރަށް ހަވާލާދޭންާވނެއެވެ.މުރާޖަޢާކުރެވުނު މައްސަލަ



 

   16040: ޕޯސްޓްކޯޑް  |  ބީޗްރޯޑް  |މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ނިލަންދޫ ވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހު
 ga.nilandhoo@judiciary.gov.mv އީމެއިލް: | ga-nilandhoo.courts.gov.mv ވެބްސައިޓް: | 6820745،  6820744ފޯން: 

  116 ގެ 56 ސަފްޙާ
 

 

 

 

ޝަރީޢަތް ނުހިންގައި 
 މައްސަލަ ނިންމުން 

ސް، މަދަީނ އެ މައްސަލައަކީ ކޮންމެ ބާވަތެްއގެ މަދަނީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ވީނަމަވެ  .108
ގައި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެަފއިވާ ހާލަތްތަކު 164ޤާނޫނުގެ އިޖުރާއަތުގެ 

ތާ ދެކޮޅަށް ޝަރީޢަތް ނުހިންގައި ދަޢުވާކުާރ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާ
 މައްސަލައެއް ނިންމުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޝަރީޢަތް ނުހިންގައި 
މައްސަލަ ނިންމައި ދިނުމަށް 

 އެދުން 

ތައް ކޯޓުން ޝަރީޢަތް ނުހިންގައި މައްސަލަ ނިންމައި ދިނުމަށް އެދި ުހށަހަޅާ މައްސަލަ  .109
އްދާއާއި ވަނަ މާ 166ވަނަ މާއްދާއާއި،  165ނިންމާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

އްސަލައިގެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޚަޞްމަކު އެދި ހުށަހެޅުމުްނނެވެ. މަ 167
ތި  ނެ އް  މެ ހު އެ ޑު   މައްސަލަ ނިންމައިދިނުމަށް އެދި ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާނަމައަ

 އިންނެވެ.  5ހުށަހަޅަންވާނީ، މި ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

 

މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުން 
 ރައްދުކުރުން 

ނެތް ބާވަތުެގ  ވަނަ ާބބުގައި ުބނެފައިވާ އިޚްތިާލފެއް 15އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނުގެ މަދަނީ   .110
 ދަޢުާވ އެ ފޯމާއި ލިޔުންތައް ،މައްސަލަތަކުގެ ފޯމާއި ލިޔުންތައް ކޯޓަށް ލިބުމުން

ޔުންތަކާއެކު ރައްދުވާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްަތކަށް ކޯޓުން ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ. އެ ލި
ޢުވާ ފޯމާއެކު "އިޚްތިލާފެއް ނެތް ބާަވތުގެ ދަުޢވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންގާ ލިުޔން" ދަ

ށް ކޯޓުްނ ފަރާތްތަކަ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ
ކަން އަންގާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. "އިޚްތިލާެފއް ނެތް ބާވަތުެގ ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވި

 އެއްގޮތަށެވެ.  ގައިވާ ނަމޫނާއާ 28ލިޔުން" އޮންނަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގެ ފޯމު 

އިޚްތިލާފެއް ނެތް ބާވަތުގެ 
ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން 

 ހުށަހެޅުން އަންގާ ލިޔުން 

ވަނަ ާބބުގައި ބުެނފައިވާ އިޚްތިލާފެއް  15މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނުގެ  )ހ(  .111
ނެތް ބާަވތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ނުވަތަ ދަޢުވާތަކުގަިއ ދަޢުވާގެ ދިފާޢެއް 
ނުވަތަ ރައްދެއް ވަކި ފޯމަކުން ުހށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އޭގެ ބަަދލުގައި، 

)ސާދަ( ދުވަހުގެ  14 ގެ ލިޔުންތައް ލިބުުމން،ދަޢުވާލިބޭ ފަރާަތށް ދަޢުވާ
ތެރޭގައި "އިޚްތިލާފެއް ނެތް ާބވަތުގެ ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަްނ އަންގާ 

 ލިޔުން" 
ދަޢުވާލިބޭ ަފރާތުން ، ކޯަޓށް ހުަށހަޅަންވާެނއެވެ. އެ ލިޔުމުގައި އެ ފަރާތުން
ޮކށްފައިވާ އިންކާރުކުރާނަމަ އެ ކަމާއި، ދަޢުވާ ފޯމުގައި ބަޔާން ދަޢުވާއަށް
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 ފަރުވާއެއް ޯހދުމަށް އެދޭނަމަ އެ ފަރުވާއަކީ ޮކބައިކަން ފަރުވާ ނޫން އެހެން
 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

ން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކިތާބީ ެހކި ހުށަހަޅަން އެދޭނަމަ، އެފަރާތު )ށ(  
ޔުން" "އިޚްތިލާފެއް ނެތް ބާަވތުގެ ދަުޢވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންގާ ލި 

ލިބޭ ަފރާތުން ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ދަޢުވާ  ހުށަހަޅާއިރު، ކިާތބީ ހެކިވެސް
 ހުށަހަޅަން ބޭނުންާވނަމަ، ދަޢުާވ ފޯމާ  އެއްވެސް ޝަފަހީ ހެއްކެއް

ހުށަހަޅާއިރު، އެކަން ވެސް  ޙަވާލުވިކަން އަންގާ ލިޔުން 
  .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

ޚްތިލާފެއް ފަރާތްތަުކން ހުށަހަޅާ "އިތަރިކަ މުދަލަކާ ގުޅިގެން ދަޢުާވލިބޭ  )ނ(  
ވާރިޘެއްގެ  ނެތް ބާވަތުގެ ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުިވކަން އަންގާ ލިޔުން" ގައި އެ

ރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު އޮތް މިންވަރާއި، އެ މުދަލުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަ 
 މަޞްލަޙަތު އޮތް މިންވަރާމެުދ ދެބަސްވާނަމަ އެ ކަމަކާއި އެކަމުގެ

 ދަޢުވާއެއް ޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ތަރިކަ މުދަލުގެ މައްޗަށްސަބަބުތައް ބަ
 އޮތްނަމަ އެކަމެއްވެސް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުްނ ދޭ މައްސަލައެއްގައި ދެނީ ކޮން  )ރ(  
މެނޭ އެއްޗެއްކަމާއި، ލިބެނީ ކޮންބަޔަކަށް ކަމާއި، އެ ދިނުމުގައި ނުހި

ރަންާވނެއެވެ. ޙައްޤު ލިބޭ މީހުންނަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކު އިޢުތިރާޒުކުރުމުގެ
މި ހައްޤު ލިބޭ މީުހންނަީކ ހިބައާއި ވަޞިއްޔަތުގައި ނުހިމެނޭ 
އަނބި/ފިރިންނާއި، އުފަންދަިރންނާއި، މަރުވެފައިވާ ަދރިންގެ 

 އުފަންދަރިންނާއި މައިންަބފައިންެނވެ.
 
 

 

ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާއަށް 
 ފޮނުވާ މައްސަލަތައް 

ތުެގ ކޯޓަށް ހުަށހެޅޭ އިޚްތިލާފު ޮއންނަ މަދަީނ ދަޢުވާތަކުގެ ތެެރއިން، ޝަރީޢަ  .112
 މަރުޙަލާއަށް ގެންދަންވާނީ އަންަނނިވި މައްސަލަތަކެވެ. 

ސްވެ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ަދޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަ )ހ(  
 މުޠުލަޤު ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކަންކަމުން ދަޢުވާއަށް
 ؛  ގޮތެއްގައި އެއްބަސްވެފައިވާކަން ކަށަވަރުނުކުރެވޭ މައްސަލަތައް
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ލަަތކުގައި، އެއްބަސްވެފައިވާ މައްސަދަޢުވާލިބޭ ފަރާުތން ދަޢުވާގެ ބަަޔކަށް  )ށ(  
އެ ދަޢުވާގައި އެއްބަސްނުވާ ބަޔާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ 

 މައްސަލަތައް؛
ވާ ހުށަހަޅާފައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއަްށ އިންކާރުކޮށް ދިފާޢު )ނ(  

 ؛މައްސަލަތައް
ުލކުރުމަށް ނުވަތަ ބާޠިޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ބަދަލުކުރުމަށް  )ރ(  

 ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް؛
 ތެރެއިން، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް ެއއްބަސްވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ )ބ(  

 ޝަރީޢަތް ނުހިންގައި ޙުކުމްކުރުމަށް އެދިފައިނުވާ މައްސަލަތަކުގެ
ބެއް ތެރެއިން، ޝަރީޢަތް ނުިހންގައި ޙުކުމްކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭ ސަބަ

 ތައް.ތް ކަމަށް މައްސަލަ ބަލާ މެޖިސްޓްރޭޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މައްސަލައޮ

ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވޭ 
މައްސަލަތައް ބެހިގެންވާ 

 ބައިތައް 

 ތިން މައްސަލަތަުކގެ ޝަރީޢަތް ހިންޭގނީ، އަްނނަިނވި ޝަރީޢަތަށް ފޮުނވާ )ހ(  .113
 ޓްރެކަކުންނެވެ. ޓްރެކުންކުރެ

 ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކް؛ (1)   
 އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކް؛ (2)   
 .ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކް (3)   
 ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވޭ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް ހިންގާނެ ޓްރެކް )ށ(  

ާޔންކުރާ ވަނަ ާބބުގައި ބަ 16ކަނޑައަޅާނީ، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
 .ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓުްނނެވެ

ލައިގެ އެކަން އަންގައި، މަްއސަ މައްސަލަ ބަލާނެ ޓްރެކް ަކނޑައެޅުމުން، )ނ(  
މި  ކޯޓުން ދޭންވާނެެއވެ. ޚަޞްމުންނަށް ޓްރެކް ކަނޑައެޅުމުގެ ނޯޓިސް

މޫނާއާ ގައިވާ ނަ  30ނޯޓިސް އޮންނަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގެ ފޯމު 
 އެއްގޮތަށެވެ.
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ހުމެއް ނުވަތަ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެ  .114 އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން 
ގެންދާީނ  އަޑުއެހުންތަކެއް ބާއްވަންވާނެއެެވ. އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް

 މެޖިސްޓްރޭޓެވެ.

އަޑުއެހުމުގައި އިބްތިދާއީ 
 ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

 އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް މެޖިސްޓްރޭޓް )ހ(  .115
 ކުރަންވާނެއެވެ.

ާވ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި 185މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  (1)  
ން ކަންކަން ސާފުކޮށް އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަ

 ކަނޑައެޅުން؛
 މައްސަލަ ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ދިނުން؛ (2)  

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ނިންމާނެ ތާރީޚު ބަޔާންކޮށް،  (3)   
މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ބާއްވާނެ ތާވަލު 
އެކުލަވާލައި އިޢުލާންކުރުން؛ އަދި އެ ތާވަލު ލިޔުމުން 

 ޚަޞްމުންނާ ހަވާލުކުރުން.
 މައްސަލައިގެ ވަކީލުންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓުން ޗުއްޓީ ނެގުމުގައި  )ށ(  

( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާވަލަށް 3މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ 
 ހައްލުކުރަން އެދި ހުށަހެޅުން 

މަށް ދެ ހައްލުކުރުއިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުމުގައި ކޯޓުްނ ބޭރުގައި މައްސަލަ  )ހ(  .116
ނަ ވަ 186ޚަޞްމުން އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ޖެ ކަމުގެ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮަތށް އެ ުފރުޞަތު އެ ފަރާތްތަކަށް ދެވިއް
 186 ނޯޓިސް ޚަޞްމުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ. މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ

  ،ދޭންޖެޭހ ޯނޓިހާއި ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ކޯުޓން
 އެ މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން ނެރެންޖެހޭ އަމުރު އޮންނަންާވނީ އެއް 

 ގައިވާ ނަމޫނާއ29ާ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގެ ފޯމު  ،ލިޔުމެއްގައި
 އެއްގޮތަށެވެ. 

ީނ މަދަނީ މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުގައި ހައްލުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ޢަމަލުކުރާ )ށ(  
 މާއްދާގައިވާ ގޮތަށެވެ.  186އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދިނުމަށް ކޯޓުން  )ނ(  
އެކަމުގެ ޯނޓިސް މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް  ،ނިންމައިފިނަމަ
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 ދޭންވާނެއެވެ. މި ނޯޓިސް އޮންނަންވާީނ 
 ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.  30މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގެ ފޯމު 

ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ 
ޙައްލުކުރެވުނުކަން ނުވަތަ 

 ނޫންކަން އެންގުން 

އްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ދެވުނު ފުރުޞަތުގައި މަ )ހ(  .117
 އެ ހައްލުވެއްޖެކަން ނުވަތަ ނުވާކަުމގެ ނޯޓިސް، އެންމެ ލަސްވެގެން 

ކޯޓަށް  މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހު ނުަވތަ އޭގެ ކުރިން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން 
ުލގެ ފޯމު ފޮނުވަންވާނެއެވެ. މި ނޯޓިސް ޮއންނަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަ

ޓިސް ދަތުގައި ނޯގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަެށވެ. ބަޔާންކުރެވުނު މުއް 30
ުމންނަށް ދީފައި ނެތްނަަމ، ކޯުޓން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް ޚަޞް
 ވެ.އެންގުމަށްޓަކައި އިރުޝާދު ދިނުަމށް އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަންވާނެއެ

ރުމަށް ދެ ޚަޞްމުން އެއްބަސްވާނަމަ، ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުކު )ށ(  
އިތުުރކޮށްދެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ މުއްދަތު ދެވުނު ފުރުޞަތު 

ދެވުނު  ކުރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ. ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް
ޓީ ފުރުޞަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނީ ދެ ފަރާތުން އެކަމަށް އެދި ކޯޓަށް ސި 

 އެދި ފޮނުވާފައިވާނަމައެވެ. މި ގޮަތްށ ފޮނުވާ ސިޓީގައި އިތުރުކޮށްޭދން
 ތު ބަޔާންކުރަންވާެނއެވެ.ހުށަހަޅާ މުއްދަ

ކޯޓު މަރުޙަލާގައި  މައްސަލަ 
 ހައްލުކުރަން އެދި ހުށަހެޅުން 

މައްސަލަ  ޙައްލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ކޯޓު މަރުޙަލާގައި ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ  .118
 އެހުމުގައި ފުރުޞަތަކަށް ަމއްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް އިްބިތދާއީ އަޑު ޙައްލުކުރުމުގެ

 އެދެވިދާނެއެވެ. 

ކޯޓު މަރުޙަލާގައި  މައްސަލަ 
 ހައްލުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު 

 ކޯޓު މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ހާލަތުގައި،   .119
 187ނޫނުގެ ޤާއެ މައްސަލައަކީ ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި ހައްލުކުރަން މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ 

އެއް ކަމަށް މެޖިސްޓްރޭޓަށް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކަށޭނަ މައްސަލަ
ބ( ގައިާވ )ަވނަ ާމއްދާގެ  187ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ، މަަދނީ އިުޖރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

މުގެ ނޯޓިސް ގޮތަށް އެއީ ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި އެ ފުރުޞަތު އެ ފަރާތްތަކަށް ދެވިއްޖެކަ
 ޚަޞްމުންނަްށ ދޭންވާނެއެވެ. 

ންޖެޭހ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުްނ ކޯޓުން ދޭވަނަ  187މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
 ލިޔުމެއްގައި، ނޯޓިހާއި އެ މާއްދާގެ ަދށުން ކޯުޓން ނެރެންޖެހޭ އަމުރު އޮންަނންވާނީ އެއް

 ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.  29މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގެ ފޯމު 

ކޯޓު މަރުޙަލާގައި  މައްސަލަ 
ހައްލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 

 ގޮތް 

ޓްރޭޓް މައްސަލަ ބަލާ މެޖިސް  ،ކޯޓު މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރަން )ހ(  .120
 . ނިންމައިފިނަމަ ތިރީގައި މިވާގޮަތށް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

ޓިސް ކޯޓު މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ނިންމިކަމުގެ ނޯ (1)   
ޚަޞްމުންނަށް ދިނުމާއެކު މައްސަލައިގެ ފައިލު އިސް 

 މެޖިސްޓްރޭޓަށް ފޮނުވުން.
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ކޯޓުގެ  މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭނޭ މެޖިސްޓްރޭޓެއް (2)   
 މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ތެރެއިން ޢައްޔަންކޮށް، 

 މެޖިސްޓްރޭޓަށް މައްސަލައިގެ ފައިލު ހަވާލުކުރުން؛
ނީ މަދަ، މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭ މެޖިސްޓްރޭޓް (3)   

 ަވަނ ބާބުގައިވާ ޮގތަށް މައްސަލަ 18އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
 ހައްލުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

އި އެއް މެޖިސްޓްރޭޓަކު މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓެއްގައި، ކޯޓު މަުރޙަލާގަ )ށ(  
 ތް ކުރާނީ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި ޚަޞްމުންނަށް އެީހތެރިވުމުގެ މަސައްކަ

 މެޖިސްޓްރޭޓެކެވެ.އެ 
ންކޮށް މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭނޭ މެޖިސްޓްރޭޓުން ޢައްޔަ  )ނ(  

ގެ އެގޮތުން ހަވާލުކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ވަކި ރަޖިސްޓަރީއެއް ކޯޓު
ސަލަ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި މައް

މެމުންދާ ެމޖިސްޓްރޭޓުންގެ މަސައްކަތް ނިހައްލުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭނޭ 
 ެނއެވެ.ވަރަކަށް ގަވާއިދުން މި ރަޖިސްޓަރީ އަދާހަމަކުރަމުން ގެންދަންވާ

މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ 
 ބައްދަލުވުމުގެ ނޯޓިސް ދިނުން 

އިގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭ މެޖިސްޓްރޭޓަށް މައްސަލަ )ހ(  .121
ބޭއްވުމުގެ  ފައިލު ލިބުމުން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން

 ނޯޓިސް ޚަޞްމުންނަށް ދޭންާވނެއެވެ. 
 ގައިވާ  30މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގެ ފޯމު މި ނޯޓިސް އޮންނަންާވނީ 

 ނޯޓިުހގައި ބަޔާންކުރާ ތާރީޚަކީ މައްސަލަވެ. ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެ
 ހައްލުކުރަން ފޮނުވުމަްށ ނިންމި ތާރީޚުްނ ފެށިގެން 

 އެވެ. )ހަތެއް( ދުވަހަށްވުރެ ފަހުގެ ތާރީޚެއް ކަމުގައި ވެގެންނުވާނެ 7
ށް ކޯޓު މަރުޙަލާގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމަ )ށ(  

ގެ ޚަޞްމުންގެ ފަރާތުން މައްސަލައިގެ ހާޟިރުވާއިރު މައްސަލައި
ންނަނިވި ޚުލާޞާއެއް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އެ ޚުލާޞާގައި އަ

 ކަންތައްތައް ހިމަނަންާވނެއެވެ.
 ؛ޚަޞްމުންގެ ނަންތައް (1)   
  ؛ގުޅޭނެ ނަންބަރު އަދި އީމެއިލް ،ޚަޞްމުންގެ އެޑްރެސް (2)   
 ބިނާކޮށްފައިާވ ވާޤިޢާތައް؛ދަޢުވާ އަދި ދިފާޢު  (3)   
ގުޅޭނެ  ،ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާނަަމ ނަމާއި އެޑްރެސް (4)   

 ؛ނަންބަރު އަދި އީމެއިލް
ޔާރު ހައްލުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތި (5)   

 އަދި  ؛ލިބިގެންވާ ފަރާތަކީ ކޮބައިކަން
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ދެފަރާތުން ބަރޯސާވާން ގަސްދުކުރާ ހައްލުގެ މަރުޙަލާގައި  (6)   
 ؛ލިޔުންތައް

 މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ބޭނުންވާ ގޮތްތައް. (7)   
ކީ ޙަޞްމެއްގެ އަތުގައި ނުވަތަ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ވަކި މަުޢލޫމާތަ )ނ(  

ސްޓްރޭޓަށް މައްސަލަ ހައްލުވުމަށް އެހީތެރިވެދާނެ މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް މެޖި
އެ މަޢުލޫމާތެއް އަނެއް ފަރާތަށް  ،ހާަލތެއްގައިޤަބޫލުކުރެވޭ 

 .ހާމަނުކުރާގޮތަށް، މެޖިސްޓްރޭަޓްށ ހިއްސާކުރުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ
 މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޚަޞްމުން ޙާޟިރުނުވާނަމަ )ރ(  

 އަންނަނިވި ގޮތަށް ޢަަމލުކުރެވިދާނެއެވެ.
 އަޑުއެހުން ފަސްކުރުން. (1)   
ގެ ހައްލުކުރަން ބޭނުން ނުަވނީ ކަމުގައި ބަލައި ހައްލުކުރުމު (2)   

 މަސައްކަތް ނިންމުން.

މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ 
 މަރުޙަލާ ނިމުން 

ތް މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭ މެޖިސްޓްރޭޓުގެ މަސައްކަ )ހ(  .122
ލު ނިމުމުން އެ މަސައްކަތް ދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓާއެކު މައްސަލައިގެ ފައި

 އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްއާ ހަވާލުކުރާނީއެވެ. 
އްުލވެފައި މައްސަލަ ހައްލުވެފައި ނުވާނަމަ، ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ބައެއް ހަ )ށ(  

ތް ބައިގައި އެ މައްސަލައިގައި ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ހައްލުނުވެ އޮ ނުވާނަމަ،
ޝަރީޢަތްކުރުމަށްޓަކައި، އެ މައްސަލަ ކުރިން ބަލަމުން ގެންދިޔަ 

 އެވެ.މެޖިސްޓްރޭޓާ މައްސަލައިގެ ފައިލު އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ހަވާލުކުރާނީ

ޚުޞޫމަތު ނިންމުމަށް 
 އެއްބަސްވުން 

ސަލަ މައްސަލަ ހައްލުވެއްޖެނަމަ، ދެ ފަރާތުން ަމއްކޯޓު މަރުޙަލާގައި  )ހ(  .123
 ،ލަވާލައިހައްލުކުރަން އެއްބަސްވި ގޮތުގެ ޞުލްޙައިގެ އެއްބަސްވުމެއް އެކު

އެ އެއްބަސްވުމުގައި ޚަޞްމުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. އަިދ އެ 
ޓްރޭޓް އެއްބަސްވުމުގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭ މެޖިސް

 ނެއެވެ.ސޮއިކުރަންވާ
ޚަޞްމަކު  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް )ށ(  

 ކޯޓުގެ ޢަމަލުނުކޮށްފިނަަމ، އެ އެއްބަސްވުން ކޯޓުގެ ޙުކުމެކޭ އެއްގޮތަށް
 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޑިވިޝަނުން ތަންފީޒުކޮށްދޭންާވނެއެވެ.

މި  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރެވުނު އެއްބަސްވުން އޮންަނންާވނީ )ނ(  
 ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.ގައިވާ  Eގަވާއިދުގެ އެޕްންޑިކްސް 

އިްބތިދާއީ އަޑުއެުހމެއްގައި  މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ބޭނުްނ ނުވާކަމަށް )ހ(  .124 ޓްރެކް ކަނޑައެޅުން 
ޚަޞްމުން ބުނެފިނަަމ، ނުވަތަ ޯކޓުން ބޭރުގައި ނުވަތަ ކޯޓުގެ މަުރޙަލާގައި 
މައްސަލަ ހައްލުނުވެއްޖެނަމަ، ުނވަތަ އެ މައްސަލައަކީ މަދަނީ އިުޖރާއަތުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހައްލެއް ހޯދުމަށް ެއކަށޭނަ  187ޤާނޫނުގެ 
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މެޖިސްޓްރޭޓަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަަމ، އެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް 
ަކނޑައެޅުމަށްޓަކައި، އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމެއް  މައްސަލައެއް ބަލާނެ ޓްރެކް

 ބާއްވައި، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުންނާ މެޖިސްޓްރޭޓް
 މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ. 

ޓުން ކޯމަްށ ކޯޓު މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދިނު )ށ(  
ނިންމައިފިނަމަ އެކަމުގެ ޯނޓިސް މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް 
 ދޭންވާނެއެވެ. އެ ނޯޓިސް އޮންނަންވާީނ 

 ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.  30މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
މުގެ ޓްރެކް ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭގޮތުްނ ކޯޓުގައި ޚަޞްމުންނާ މަޝްވަާރކުރު )ނ(  

ކޮށް ކޯޓަްށ ބަދަލުގައި ޓްރެކް ކަނޑައެޅުމަށްަޓކައި ސާފުކުރާ ފޯމެއް ފުރިހަމަ
މު އޮންނާީނ ފޯހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިެގންވެއެވެ. އެ 

 ށެވެ. ވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަގައި 30މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

ޝަރީޢަތުގެ ބޭރުން ބޭއްވޭ 
 ބައްދަލުވުންތައް 

އްވާ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތަކާއި ޚަޞްމުންނަށް އިރުޝާދު ދިނުމަްށ ބާ )ހ(  .125
ތައް ާބއްވާނީ އަޑުއެހުންތަކާއި މައްސަލަ ތަރުތީބު ކުރުމަށް ބާއްވާ އަޑުއެހުން

ނުރަސްމީ ސިފައެއްގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ޭބރުގައެވެ. 
ނަމަވެސް މިއިން ކޮންމެ އަޑުއެހުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ  

ޔެވޭ ހެއްޓުމަކީ މެޖިސްޓްރޭޓުެގ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. މިގޮތުން ލިބެލެ
ށް ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ މެޖިސްޓްރޭޓް ސޮއިކުރުމަށްފަހު ދުވަހުން ދުވަހަ

 މައްސަލައިގެ ފައިލުގައި ފައިލުކުރަންވާނެއެވެ.
ތައް ާބއްވާނީ ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ބާއްވާ އަޑުއެހުން )ށ(  

ސް ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ބޭރުގައެވެ. ަނމަވެނު
ޖިސްޓްރޭޓްގެ މިއިން ކޮންމެ އަޑުއެހުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމަކީ މެ

ރޭޓް މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. މި ގޮތުން ލިޔެވޭ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ މެޖިސްޓް
ލުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ދުވަހުން ދުވަހަށް މައްސަލައިގެ ފައި

 ފައިލުކުރަންވާނެއެވެ. 
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ރެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ މަދަނީ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތްތައް ކު )ހ(  .126 ޝަރީޢަތްކުރެވޭ ބަސް 
  .ބަހުންނެވެ ދިވެހި

ސީ އެގޮތަްށ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް ބިދޭމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  
ތިޔާރު ބަސްބަހުން ުހންނަ ބަޔާްނތަކާިއ ލިޔެކިޔުން ބަލައިގަތުމުގެ އިޚް
ންތަކާއި ކޯޓަށް ލިބިެގންވެއެވެ. މިގޮތަށް ބިދޭސީ ބަސްބަހުން ުހންނަ ބަޔާ 

އިިފނަމަ އެ ލިޔެކިޔުމުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓުން އަންގަ
 ލިޔުމެއްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ސީއެއްގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެގޮތަށް ަބޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް ބިދޭ )ނ(  
ބަހުގެ ހެކިބަސް އިނގިރޭސި ބަުހން ނެުގމަށް ނުވަތަ އިނގިރޭސިބަހުން ެހކި

 ނާޅައެވެ.  ރަހެއްބަޔާނެއް ނުވަތަ އެފިޑެވިޓެއް ހުަށހެޅުމަށް މި ގަވާއިދު ހު
 ދިވެހި ބަސް ނޭނގޭ ޚަޞްމުންނާއި އަޑުއިވުމާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުން )ރ(  

މަޙުރޫމްވެފައިވާ ޚަޞްމުން، ތަރުޖަމާނަކު ހޯދުމަކީ އެ ޚަޞްމަކު 
 އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

ތުގެ ދިވެހިބަހުން ވާހަކަދައްަކން ނޭނގޭ ބިދޭސީއެއްގެ ހެކިބަސް ޝަރީޢަ )ބ(  
ރުމުގެ މަޖިލީހުގައި ނެގުމަށް ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، ތަރުޖަމާކު

 އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާނީ އެ ހެއްކަކު ހުށަހެޅި ފަރާތުންނެވެ. 
ސީ ބިދޭ ،ސްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެގޮަތްށ ބަޔާންކޮށްފައި ޮއތްނަމަވެ )ޅ(  

 . ބަހަކުން ކޯޓު އަމުރެއް ނެރުމަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ
 
 

 

އިޚްތިލާފެއް ނެތް 
މައްސަލަތަކުގެ އިރުޝާދު 

 ދިނުމުގެ އަޑުއެހުން 

ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  15ޤާނޫނުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ  )ހ(  .127
އިޚްތިލާފު ނެތް ބާވަތުގެ ަމއްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރާ ަފރާތުން 

އޭގެ ރައްދުގައި ދަުޢވާލިބޭ ، ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާގެ ލިޔުްނތަކާއި
ފަރާތްތަކުން ުހށަހަޅާފައިވާ "އިޚްތިލާފެއް ެނތް މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ 

މައްސަލަ ކުރިއަށް   ން އަންގާ ލިޔުން" ކޯޓަށް ލިބުމުންފޯމާ ޙަވާލުވިކަ
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އިރުޝާދު ދިނުަމްށޓަކައި  ގެންދާނެ ގޮތާ ބެހޭގޮުތން ކޯޓުްނ ޚަޞްމުންނަށް
 އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަންާވނެއެވެ. 

ސަލަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުެނފައިވާ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި މައް )ށ(  
ހު ގޮތާބެހޭގޮުތން ޚަޞްމުންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަ ކުރިއަށް ގެންދާނެ

ތާވަލު  އެ ،މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ބާއްވާނެ ތާވަލެއް އެކުލަވާލައި
އީ ކޯޓުން ޚަޞްމުންނާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިބްތިދާ

 އަޑުއެހުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރެވިދާނެއެވެ.
 ކުރުން.ކިތާބީ ހެކި ބޭނުްނވާނަމަ އެ ކަމެއް ބަޔާންވަކި ކަމަކަށް  (1)   
ން ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހަޅަން އެދޭނަމަ އެ ކަމަށް ފުރުޞަތު ދޭކަ (2)   

 ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކުރުން.
ރާޒު ވަޞިއްޔަތުގެ މައްސަލައިގައި އިއުތި ،ހިބައާއި ،ތަރިކައާއި (3)   

ބަޔާން  ކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ފަރާްތތަކުން އެ ފަރާތްތަކުގެ
ފައިވާ އަދި ވާރިޘުންނަށް އެ ފަރާްތތަކުެގ ބަޔާން ނޮޓޮރައިޒް ކޮށް

މަްށ އެފަދައިން ހުށަހެޅު ،ބަޔާނަކުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންާވނަމަ
 ކުރުން.ފުރުޞަތު އޮތްކަން ވެސް ބަޔާްނ 

ދަވާނެ ހޭމައްސަލައިގައި އަޅަންޖެހޭ އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް  (4)   
  ،މުއްދަތަކީ ކޮބައިަކން ބަޔާންކޮށްދީ

ތަފްސީލު  އެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި، ފިޔަވަޅުތަކުގެ
 ބަޔާންކުރުން.

ގެ ލިޔެކިއުންތަކުއިޚްތިލާފެއް ނެތް ބާވަތުގެ ަމއްސަލަތަކަކީ  (5)   
މައްޗަށް ނިންމުމަށް އިސްކަންދޭ ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކެއް 

ނެކަން ކަމުގައިވުމުން ޝަރީޢަތަކާ ނުލައި ޙުކުމްކުރުމަށް އެދެވިދާ
 ބަޔާންކުރުން.

ން ކޮންމެހެން ހެކިން ޝަރީޢަތަށް ހާޟިރުކުރަން ޖެހޭނަމަ އެކަ (6)   
 ކުރާނެ ތާރީޚަކާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެްއ ކަނޑައެޅުން. 

އިވާ ވަނަ ނަންބަރުގަ 5އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ  )ނ(  
 ޢަތްފަދައިން ޚަޞްމުން އެދޭނަމަ ނުވަތަ  އިއުތިރާޒު ނުކުރާނަމަ، ޝަރީ

 ޓުންކުރިއަށް ނުގެންގޮސް، ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާމެދު ކޯއިތުރަށް 
  .ގޮތެއް ނިންމައި، މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ކުރަންވާނެއެވެ

އިރުޝާދު ދިނުމުގެ އަޑުއެހުމުގައި ޚަޞްމުންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށްަފހު، އެ  )ރ(  
މައްސަލައަކީ އިޚްތިލާފެއް ނެތް މައްސަލަތަކުގެ އިޖުރާއަތުގެ ދަށުން 

ހިނދެއްގަިއ، އެ  ހިންގޭނެ ދަޢުވާއެއް ނޫންކަމަްށ ކޯޓަށް ފެނިއްޖެ
ދަޢުވާއެއް އިޚްތިލާފު އޮންނަ ާބވަތުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ އިޖުރާއަތުން 



 

   16040: ޕޯސްޓްކޯޑް  |  ބީޗްރޯޑް  |މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ނިލަންދޫ ވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހު
 ga.nilandhoo@judiciary.gov.mv އީމެއިލް: | ga-nilandhoo.courts.gov.mv ވެބްސައިޓް: | 6820745،  6820744ފޯން: 

  116 ގެ 66 ސަފްޙާ
 

 ބެލުމަށްޓަކަިއ، ކަމާބެހޭ ފޯމުން އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ުހށަހެޅުމަށް ައންގައި 
 އެ މައްސަލަ ނިންމާނީއެވެ.

މުގައި ބާވަތުގެ ަމއްސަލަތަކުގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހު އިޚްތިލާފެއް ނެތް )ބ(  
މައްސަލަ ނިންމާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައަޅައި ލިޔުމުން ޚަޞްމުންނަްށ 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް 
 ގެންދާނެ ގޮތް 

ބިލިބި ހުރި ތަރިކައިގެ މައްސަލައެއްނަމަ، އަދި އެ ތަރިކައިގައި އާމްދަނީ ލި )ހ(  .128
ގައި މުދަލެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއް ހިމެނޭނަމަ، ިއބްތިދާއީ އަޑުއެުހމު

 އަންނަނިވި ކަންކަން ކޯުޓން ހަަމޖައްސަންވާނެއެވެ.
އި ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ިނންމުމާ ހަމައަށް، ތަރިކައިގަ (1)   

ަތ ހިމެނޭ މުދަލުގެ ތެރެއިން އާމްަދނީ ލިބިިލބިހުރި މުދާ ނުވަ
ވިޔަފާރި ހުރިނަމަ އެ މުދައު ނުވަތަ ވިޔަފާރި ހިންގައި 

ޓަރުން ބަލަހައްޓާނޭ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަުކ ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭ
 ޢައްޔަންކުރުން؛ 

ވުުނ ( ވަނަ ަނންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ބުނ1ެމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (2)   
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު ކަނޑައަޅައި 

 ބަޔާންކުރުން؛
އި ހުރި ތަރިކައިގަ ،ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ނިންމުމާ ހަމައަށް (3)   

 މުދާ ބަލަހައްޓާނޭ އުޞޫލެއް ކަނޑައެޅުން؛
 ތަރިކައިގެ ،ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ނިންމުމާ ހަމައަށް (4)   

ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުދަލުން ލިޭބ އާމްދަނީއިން އެ މުދަލެއް 
އިންޝުއަރކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާނެކަން 

 ކަށަވަރުކުރުން؛ 
 ޅުން؛މަރުހޫމުގެ ދަރަނިތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނޭ އުޞޫލެއް ކަނޑައެ (5)   
ެގ މަރުހޫމު ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަހަްއޓަންޖެހޭ މީުހންނާއި ދަރިން (6)   

ޖެހޭ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ފައިސާ ނަގާނެ ގޮތާއި އެކަމަށް ކުރަން
 ހޭދައިގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުން؛ 

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެވުުނ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (7)   
ުތން ނަގާނަަމ، އެގޮއެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަސައްކަތަށް ފީއެއް 

 ނަގާނޭ ފީގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުން.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ އާމްދަނީ ިލބިލިިބ ހުރި ުމދަލުގެ  )ށ(  

ގޮތުގައި ކުންފުންޏެއްގައި ހުންަނ ހިއްސާ ހިމެނޭ ހާލަތެއްގައި ަތރިކައިގެ 
 މައްސަލަ ނިމެންދެން އެކުންފުނީގައި ހިއްސާދާރެއްގެ ގޮތުން 
ތަމްސީލުކުރާނޭ ވާރިޘަކު ނުވަަތ ވާރިޘަން ނުަވތަ ކޯޓުްނ ަކނޑައަޅާ 
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މިނިވަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް 
 ލިބިގެންވެއެވެ.

ރާޖަޢާ މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުްނ ކޯުޓން ކަނޑައަޅާ ކަނޑައެޅުންތައް މު )ނ(  
 ކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

ޓަރު ކަމަށް ތަރިކައިގައި ހުރި މުދާ ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭ )ރ(  
ންގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ ގޮތުގައި ވާރިޘު ،މީހަކު ޢައްޔަންކުރާއިރު

ވާރިޘުންގެ  ތެރެއިން މީހަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ކޯޓުން އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.
ރިޘުންެގ ސްނުވެވިއްޖެނަމަ، ވާމެދުގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކާ މެދު އެއްބަ

ތެރެއިން ނުވަތަ ވާރިޘެއް ނޫން ޕްރޮފެޝަނަލް ފަރާތެއް 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.
 މުދާ ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުެގ ކުރިން ވެސް ތަރިކައިގައި ުހރި )ބ(  

ރަކު ހިންގަިއ ބެލެހެއްޓުމަށް އެޑްމިނިސްޓްޭރޓަނުވަތަ ވަކި މުދަލެއް 
ށް ނުވަތަ ޢައްޔަންކޮށްދިނުން އެދި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ވާރިޘުކަ

 ވާރިޘުންނަށް ިލބިގެންވެއެވެ.
ޓުމަށް ތަރިކައިގައި ހުރި މުދާ ނުވަތަ ވަކި މުދަލެއް ހިންގައި ބެލެެހއް )ޅ(  

 ސްއޫލިއްޔަތު ދެމިއޮންނާނީ ޢައްޔަންކުރާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަ
ން ތަރިކައިގެ މައްސަލައިގައި ކޯޓުން ޙުކުމްކުރަންދެން ނުވަތަ ކޯޓު

 ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށެވެ.
ޓުމަށް ތަރިކައިގައި ހުރި މުދާ ނުވަތަ ވަކި މުދަލެއް ހިންގައި ބެލެެހއް )ކ(  

ކު ޢައްޔަންކުރާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މައްޗަށް އަމާނާތްތެިރކަމާއެ
ްނކުރި ސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ވާޖިބު އޮންނާނެއެވެ. އަދި މި ބަޔާމަ

ވުމުގެ އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ވާޖިބާ ޚިލާފު
ކަށް ސަބަބުން ވާރުތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ، އެ ގެއްލުމަ

 .އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު އަމިއްލައަށް ޒިންމާ އުފުލަންވާނެއެވެ
ވަތަ ނުތަރިކައިގެ މައްސަލަތައް ހިންގާއިރު އެ ތަރިކައިން ލިބޭ މީހަކު  )އ(  

އް އެ ބަޔަކު މަރުވެފައިވާނަމަ، ެއ މީސްމީހުންގެ ތަރިކައިގެ މައްސަަލތަ
 ޤަޟިއްޔާގެ ތެރޭގައި ބެލުމުގެ ބަދަލުގަިއ 

ިރކައިން އެތައެ ތަރިކައަކުން ސީދާ ލިބޭ މީހުްނގެ ޤަޟިއްޔާތައް ނިންމައި، 
ތަިރކައިގެ  ސީދާ ލިބޭ މީހަކު މަރުވެފައިވާނަމަ އެ މީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ
 މައްސަލަ ވަކި ޤަޟިއްޔާތަކަކުން ހުށަހަޅުމަށް އަންގާނީއެވެ.

ވާރިޘުން ސާބިތުކުރިގޮތުގެ 
 ސެޓްފިކެޓް 

ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ނިންމުމުގެ ކުރިން ވާރިޘުން ސާބިތުކުރި ގޮތުގެ ސެޓްފިކެޓެއް   .129
ހޯދުމަށް އެދި ވާރިޘުކު ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ނިމުމުެގ 
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ކުރިން، ވާރިޘުން އެނގޭނޭ ޮގުތގެ ސެޓްފިކެޓެއް ވާރިޘުންނަށް ޫދކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 
 ވެއެވެ.ކޯޓަށް ލިބިގެން

ތަރިކައިން ލިބޭބައި 
 ހަދިޔާކުރުން 

ގެ ބައި ތަރިކައިގެ މައްސަލަތަކުގައި އެއް ވާރިޘަކު އަނެއް ވާރިޘަކަށް އެ މީހެއް  .130
ތަށް ތަރިކައިެގ ހަދިޔާކުރާނަމަ އެ ޤަޟިއްޔާގެ ތެރޭގައި އެކަން ކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި މިގޮ

 ން ނުޖެހޭނެއެވެ.ރަންޏެއް އޮތްތޯ ބަލަބައެއް ހަދިޔާކުރާއިރު މުދާ ހަދިޔާކުރާ ފަރާތުގެ ދަ
ށް މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ އެއްވެސް ބިމެއް ދައުލަތަ )ހ(  

ނީ އެ ބިމެއް ނެގުމަށް ހުަށހަޅާނަމަ އެ ފަދަ ހުަށހެޅުމެއް ކޯޓަށް ހުަށހަޅަންވާ
 ނެގުމުގެ ބާރު ޤާނޫނަކުން ދީފަިއވާ ފަރާތުންނެވެ.

ވެރިކަން ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ އެއްވެސް ބިމެއްގެ މިލްކު މީހެއްގެ ނަމުގައި )ށ(  
ޢަުދލުވެރި  ދައުލަތަށް ބަދަލުކޮށްދޭންާވނީ ޤާޫނނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން

 ބަދަލެއް އެ ފަރާތަކަށް ދިނުމަްށަފހުގައެވެ.
ހަށް ބަދަލު މީސްމީހުންނަށް ހަވާލުކުރެވޭ ބިްނބިމާއި ގޯތީގައި ހުންނަ ރުއްގަ )ނ(  

ންމާނީ ދިނުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި މިްލކުވެރިކަން ބަދަލުވެއްޖެކަމަށް ނި 
ތަށް ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާ ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް އެ ތަކެތީގެ ވެރިފަރާ

ނުވާނަމަ، ދިނުމަށްފަހުއެވެ. ޢަދުލުވެރި ބަަދލަކާމެދު ދެ ފަރާތުން އެއްބަސް
ގު އަޅާނީ ކޯޓުގެ ރުއްގަހުގެ ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއްގެ މިންވަރު ކަނޑައަ 

އި ކޮމިޓީންނެވެ. ނުަވތަ އެކަމަާކ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާ އުޞޫުލތަކުގަ
 ބަޔާންކުރާ އަގު ކޮމިޓީންނެވެ.

މަށާިއ ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާއިރު، ތަރިކަ މުދާ ހިމާޔަތްކުރު  .131 އަމުރުތައް ނެރުމުގެ ބާރު 
ރުމުގެ ބާުރ ކައި ނެރެންޖެހޭ އަމުރުަތއް ނެވާރިޘުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްުކރުމަށްޓަ

 ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ތަރިކައިން ލިބުނުގޮތް 
 ބަޔާންކުރުން 

 ބައި އެނގޭގޮތް ތަރިކައިގެ މައްސަލަތަކުގައި ތަރިކަ ބެހުނުގޮތާއި ކޮންމެ މީހަކަށް ިލުބނު  .132
ހަކަށް މީސާފުކޮށް މައްސަލައިގެ ނިންމުމުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ 

 ރަންވާނެއެވެ.ތަރިކައިން ޙައްޤުވާ ބައި ބައިކުަޅބައިން ނުަވތަ އިންސައްތައިން ަބޔާންކު

ން ބައިކުރުމުގެ ގޯތި ބައިކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ، އަދި ގޯތި ނުވަތަ ތަ  .133 ގޯތި ބައިކުރުމުގެ މައްސަލަތައް 
އި ެއ އްސަލަ ޝަރީޢަތުން ނިންމައިޖުރާއަތު ކޯޓުން ހިންގަންވާީނ، ތަރިކައިގެ މަ

ސްޓަރީ ގޯއްޗެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭ މީސްމީހުންގެ ނަމުގައި އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖި
 ނުވަތަ ތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދަިއ ދިނުމުންނެވެ.

ގޯތި ނުވަތަ ތަން ބައިކުރުމުގެ 
މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުން 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ފަަދ ހުރިހާ ބެެހނިވެރިން އެއްަބސްނުވާނަމަ، އެ ގޯތި ނުވަތަ ތަން ބައިކުރުމަށް   .134
 ށެވެ.މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތްތަުކންކުރެ ގޮތަކަ

 ހުރިހާ ބެހެނިވެރިން އެއްބަސްވާ ޞުލްޙަވެރި ގޮތެއް އޮތްތޯ ބަލައި )ހ(  
 އެގޮތަކަށް؛ 
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، ގޮތެއް ނުފެނުުނނަމަހުރިހާ ބެހެނިވެރިން އެއްބަސްވާ ޞުލްޙަވެރި  )ށ(  
 ގުރުއަތުލައިގެން؛ ނުވަތަ 

ތަ ގުރުއަތުލުމަކީ އެންމެ ޢަދުލުވެރި ގޮތްކަމަށް ނުވާ ހާލަތެްއ ނުވަ )ނ(  
 ަކށް. ޢަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ޯކޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެގޮތަ

ހަޅާ ގޮތްތަކާމެުދ ޢައްޔަންކުރުމާމެދު ބެހެނިވެރިން ުހށަބިމެއް ބައިކުރުމާމެދު ނުވަތަ ިބން   .135 ބިމާބެހޭ ޗާޓު ހޯދުން 
ވާ ޗާޓު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން ބިމާބެހޭ އިދާރާއިން ތައްޔާރުކުރެވިފައި

 ހޯދަންވާނެއެވެ.

ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން 
 އަންގާ ލިޔުން ހުށަނޭޅުން 

ޔުން" ޙަވާލުވިކަްނ އަންގާ ލި"އިޚްތިލާފެއް ނެތް މައްސަލަތަުކގައި ދަޢުވާ ފޯމާ   .136
 ފޯމާ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައި ނުާވނަމަ ދަޢުވާ

ލައިގެ އިބްތިދާއީ ހަވާލުވިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން މައްސަ
 ވެ.ވާނެއެއަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމަށް ހުރިހާ ޚަޞްމުންނަށް ކޯޓު އަމުރު ފޮނުަވން

މުރުނުކުރާހައި އިޚްތިލާފެއް ނެތް ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަށް އަ  .137 ހެކިބަސް ކަށަވަރުކުރުން 
ބުގައި ވަނަ ބާ 28ހިނދަކު ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހަޅާީނ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ސް ޚަޞްމަކު ކަްށ އެއްވެބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ހެިކބަޔާން ހުަށހަޅައިގެންނެވެ. ހެކި ބަޔާނަ
 ވާނެއެވެ.އިންކާރުކުރާނަމަ ހެކިވެރިޔާ ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށް ހެކިބަސް ކަށަވަރުކުރަން

އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ ހައްޤު 
ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަސް 

 ހުށަހެޅުން 

އިވާ ހިބައާއި ވަޞިއްޔަތާ ގުޅިގެްނ އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ ހައްޤު ލިބިފަ )ހ(  .138
އިވާ ، ތަރިކައިގައި ވާރިޘުންނަށް ޮނޓަރައިޒް ކޮށްފަފަރާތްތަކުންނާއި

ންނަަމ ބަޔާނަކުން ނުވަތަ ލިޔުމަކުން އެ މީހުންގެ ބަސް ހުަށހަޅަން ބޭނު 
ުމން އެ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މިގޮަތށް މައްސަލައިގެ ދަޢުވާލިޭބ ހުރިހާ ޚަޞް
ލަ އްސަމަ މީހުންގެ ބަސް ހުށަހަޅާ ހާަލތުގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމަކާ ނުލައި 

 ނިންމިދާނެއެވެ.
ތަކުގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ގޮތަށް ބަޔާން ުހށަނާޅާ ފަާރތް )ށ(  

ޑިއޯ ބަޔާންތައް ކޯަޓށް ޙާޟިރުކޮށް ނުވަތަ ެޓލެކޮށްފަރެންސް ނުަވަތ ވީ
ރުމުގެ ކޮންފަރެންސްކޮށް ނެގިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލައިގެ ޙުކުމްކު 

 ބަޔާން އެ ފަރާތްތަަކށް ފޮނުަވއިގެންކުރިން އެ ފަރާތްތަކުްނ ދޭ 
 ެވ.ސޮއިކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ އެ ބަޔާންތައް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެ

ޣައިރު ޙާޟިރުގައި 
 ޙުކުމްނުކުރުން 

ތަކަށް ތަރިކަ އާއި ހިބަ އާއި ވަޞިއްޔަތާއި، ވިއްކުމާއި، މި ނޫންވެސް ގޮ )ހ(  .139
ސާބިތުކުރުމުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމާއި، މިލްކުވެރިކަން 

ފޯމާ  މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ފޯމު ރައްދުނުކުރެވުމުން ނުވަތަ ދަުޢވާ
އި ުނވުމުން ހަވާލުވިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަނޭޅުމުްނ ނުވަތަ ދިފާޢެއް ުހށަހަޅާފަ

 ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
ސް ތަރިކައިގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެްނ ބަޔާންވެފައި ވީނަމަވެ )ށ(  

މައްސަލައިގައި ވާރިޘެއްގެ ބަޔާން ނުވަތަ ބައިކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި 
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ބެހެނިވެރިއެއްގެ ބަޔާން ނެގުމަްށ އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު 
އޭނާގެ ބަޔާން ނުނެުގނުނަމަ އޭާނއަށް ޙައްޤުވާ މިންވަރެއް ލިބިދީ ަމއްސަލަ 

 ނިންމުމަށް ހުރަހެއްެނތެވެ.
ޙައްޤު  ހިބަ ނުަވތަ ވަޞިއްޔަތުގެ މަްއސަލައެއްގައި އިއުތިރާޒު ކުރުމުގެ )ނ(  

 ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ބަޔާްނދިނުމަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ
ޔާން އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ޯކޓުން މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު އޭނާގެ ބަ

މާބެހޭ އޭނާގެ ބިމުެގ ތަނަވަސްކަން ހުރިގޮތެއް ކަ ،ނުނެގުނުނަމަ
ލަ އިދާރާތަކުން ބެލުމަށްފަހުގައި އެ ހިބަ އާއި ވަޞިއްޔަތުގެ މައްސަ

 ވަކިގޮތަކަށް ނިންމުމަށް މި މާއްާދ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

ރާ ތަރިކައާއި، ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާ އަނބު  .140 ދަޢުވާ އަނބުރާ ނުގެންދެވުން 
 ނުގެންދެވޭނެއެވެ.

ގައި އެ ލާޖެއްސުމާއި، ވިއްކުމުގެ މައްސަލަތަކު، ވަޞިއްޔަތާއި ،ހިބައާއި )ހ(  .141 ކަނޑައެޅުން  ޞައްޙަކަން 
ންކަން ކަމެއް ޞައްޙަކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން އަންނަނިވި ކަ 

 ކަށަވަރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.
ތެްއ ނުވަތަ ހީލައޮޅުމެއް ނުވަތަ އޮޅުވާލުމެއް ނުވަތަ މަކަރެއް  (1)   

 ނުވަތަ މަޖުބޫރެއް ނެތްކަްނ؛
ކަން ދޭ ފަރާތަށް ނުަވތަ ވިއްކާ ފަރާަތށް އެކުރެވޭ ކަމެއް އެނގޭ (2)   

 ނުވަތަ ނޫންކަްނ؛
 ޤާނޫނުތައް ލާޒިމުކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން. (3)   

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ހުރިތޯ 
 ބެލުމަށް އިޢުލާނުކުރުން 

ރިކަން ވިއްކުމަކުން، ދިނުމަކުން ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް ގޮތަކަށް މިލްކުވެ  )ހ(  .142
ވާކަން ބަދަލުކުރާ މައްސަލަތަކުގައި، އެފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައި

ތަ ޫނންކަން އިޢުލާންކޮށް، އެ ުމދަލާމެދު ދަޢުާވކުރާ ފަރާތެއް ހުރިކަން ނުވަ
ލުގެ ޢުލާނުގައި ުމދަކޯޓުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ކުރާ އި

ރަސްމީ  މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް އޮތް ފަރާަތކުން ދަޢުވާކުރުމަށް މަދުވެގެން 
 )ހަތެއް( ދުވަސް ދޭންވާނެއެވެ. 7މަސައްކަތު 

އްޤެއް ހަމި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބުާނ މައްސަލަތަކުގައި މުދަލުގެ މައްޗަށް  )ށ(  
މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް އޮތް ކަމަށް ދެކޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުން 

ޅާ ތަދައްޚުލުވެވިދާނެއެވެ. ނަމަެވސް ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި ހުށަހަ
 ހުށަހެޅުމުގައި އޭނާއަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤު ސާބިތުކުރުމަށް ހެކި

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ރަޖިސްޓަރީއެއް ހަދާީދފައިވާ  )ނ(  

ރަޖިސްޓަރީގައި ބަޔާންކޮށްދޭ މިލްކުވެރި ފަާރތަކީ އެ ުމދަލުގެ  ހާލަތުގައި އެ
ޙަޤީޤީ މިލްކުވެރި ފަރާތް ޫންނކަން ސާބިތުކުރެވޭނީ އެ ރަިޖސްޓަރީ 
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ހޯދާފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްަކން ނުވަތަ މަކަރާއި ހީލަތަކުްނ ނުވަތަ 
އި އެ އޮޅުވާލުމަކުންކަން ނުވަތަ އޮޅުމަކުންކަން ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ ނަމުގަ 

މުދަލެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިަވނީ ޓްރަސްޓީއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންކަން 
 ސާބިތުކޮށްދީފިނަމައެވެ. 

ވިއްކުމަކުން، ހިބައަކުން، ަވޞިއްޔަތަކުން ނުވަތަ ލާޖެްއސުމުގެ  )ހ(  .143 ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން 
ން މުޢާމަލާތަކުން ނުަވތަ އެ ނޫްނ ވެސް ގޮތަކުން ކޯޓު މެުދވެރިވެގެ

ގެ ކުރިން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ މުދަލެއްގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމު
ވަތަ ނުްށ މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުުކރަން އެދޭ ފަރާތުން ސަރުކާރަ
 ންވާނެއެވެ.  އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ކޯޓުން ބަލަ

 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބަލާނީ )ށ(  
އު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ައށާއި، މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނި

ްށ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަ ޖުޑީޝަލްއޮތޯރިޓީއަށާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 
 ލިޔެގެންނާއި ޢާންމު އިޢުލާނުކޮްށގެންނެވެ.

އިއުތިރާޒު ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް 
 ހޯދުން 

މުދަލެއްގެ  ބަންޑާރަބިން ލާޖެއްސުމުގެ މަްއސަލަތަކާއި، ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އުފުލޭ  .144
 68/9ބަރު ނު ނަންމިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ޤާނޫ

މަތިްނ )މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުެގ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކުރެިވފައިވާ ގޮތުގެ
 ރަޖިސްޓްރީ ދިން ފަރާތުގެ އިއުތިރާޒު ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް މައްސަލައިގައި

 ޙުކުމްކުރުމުގެ ކުރިން ކޯޓުން ހޯދަންވާނެއެވެ.
 
 

 

ތަ ކޯޓުގައި ކޯޓަށް ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ނުވަ )ހ(  .145 ކޯޓު އަމުރު 
ދަނީ މަހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ދަޢުވާއަކާ ގުޅިގެން 

ދި ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ކޯޓު އަމުރަކަްށ އެ 21އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ހިނގަމުންދާ ދަޢުވާއަކާ ނުވަތަ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރަކަށް  )ށ(  
 އެދޭނަމަ އެ އަމުރަކަްށ އެދި ދަޢުވާ ުހަށހަޅާނީ 
އެ ދަޢުވާ ނުވަތަ އެ މައްސަލަ ހިނގަމުންދާ ކޯޓަށެވެ. ކޯޓު އަމުރަކަށް 
އެދެނީ ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ކަމަށް ވާނަމަ، 

  ކޯޓު އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ، އެ
އެ ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޯކޓަށެެވ. ކޯޓު 
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އަމުރަށް އެދެނީ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ފެށުމަށްފަހުގައި 
 ކަމަށްވާނަމަ، ކޯޓު އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރާ ކޯޓަށެވެ.

ކަށް ވަނަ ާބބުގެ ދަުށން ކޯުޓ އަމުރަ 21މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނުގެ  )ނ(  
ފޯމާއެކު  އިްނނެވެ. އެ 31އެދި ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަލުގެ ފޯމު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ  236މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ 
 ލިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ.

 

ގެ ކުރިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާއެއްަގއި ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމު )ހ(  .146 ވަގުތީ އަމުރު 
ރިކަމެއް ވަގުތީ ފަރުވާއެއް ހޯދައިދިނުމުެގ ގޮތުން ނުވަތަ ވަގުތީ ރައްކާތެ 

ވަަނ  242ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުްނ، މަދަީނ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
ކަށް ދި ަޚޞްމަމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަަދ އަމުރެއް ހޯދުމަށް އެ

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 
ންގޮތެއް މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްގެއި އެހެ )ށ(  

ރިން ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތެއް ފެށުމުގެ ކު
މް ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ޙުކުމްކުރުމަށްފަހުގަިއ ޙުކު

. ަޝރީޢަތް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދެވިދާނެއެވެ
ސަލައަކީ ފެށުމުގެ ކުރިން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވޭނީ ހުށަހެޅިފައިވާ މައް

އަވަހަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ބާވަތުގެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ އެ 
ށްޓަކައި ގާއިމުކުރުމަމައްސަލައެއްގައި ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރުމަކީ އިންސާފު 

 ވެ.ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމައެ
 އެދޭނީ ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ވަގުތީ އަމުރަކަށް  )ނ(  

ްނ ވަގުތީ ދަޢުވާ ފޯމު ުހށަހަޅާއިރު އެ ޯފމާއެކުގައެވެ. ދަޢުވާލިބޭ ފަާރތު
މާ ފޯއަމުރަކަށް އެދޭނީ ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހަޅާއިރު ނުވަތަ ދަުޢވާ 

 ހަވާލުވިކަން އަންގާ ލިޔުމާއެކުގައެވެ. 
ނޫނުގެ ޤާ ވަގުތީ އަމުރެއް ހޯދުމަށް އެދި ުހށަހަޅާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ  )ރ(  

ާވ ފޯމު ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެަމތިން މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައި 244
 އިންނެވެ. 32

ޓުން ކޯވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދޭނަަމ، ައމުރަށް އެދޭ ފޯމު ުހށަހަޅާއިރު،  )ބ(  
 ނެއެވެ.އޮންނަން އެދޭ ގޮތް ބަޔާންކުރަންވާ ނެރެދޭންވީ އަމުރުގެ ޢިބާރާތް 
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މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ 
 އަމުރު 

ންާވނަަމ ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ހޯދަން ބޭނު  .147
 އެފަދަ އަމުރެއް ހޯދުމަށް އެދޭނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ 

 32ވާ ފޯމު ގަވާއިދުގެ ޖަުދވަލުގައިވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި  245ޤާނޫނުގެ 
 އިންނެވެ.

ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ވަގުތީ 
 އަމުރު 

ހޯދުމަްށ  ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ހޯދަން ޭބނުންވާނަަމ އެފަދަ އަމުރެއް  .148
 ިމ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 246އެދޭނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

 އިންނެވެ. 32ފޯމު  ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތަކަށް 
 ސެކިއުރިޓީ ހޯދުމުގެ އަމުރު 

ދަން ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތަކަށް ސެކިއުރިޓީއެއް ބެހެއްޓުމަށް އަންާގ އަމުރެއް ހޯ  .149
 251ނުގެ ބޭނުންވާނަަމ އެފަދަ އަމުރެއް ޯހދުމަށް އެދޭނީ މަަދނީ އިޖުރާއަުތގެ ޤާނޫ

 ންނެވެ.އި 32ިމ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

ޚަޞްމުގެ ޣައިރު  އެއް 
 ޙާޟިރުގައި އަމުރު ނެރުން 

ޚަޞްމުގެ  މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަފަދ އަމުރެއް އެ އަމުރު ރައްދުވާ )ހ(  .150
 ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ ތެރޭގައި

  ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ނެރެދެވިދާނެއެވެ.
ނެއް އަފައިވަނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ވަގުތީ އަމުރެއް ހޯދަން އެދި )ށ(  

ވާ ފޯމު ޚަޞްމުގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކަމަށް ވާނަމަ، އެ އަމުރަށް އެދިފައި 
ވާ ފަރާތުގެ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ފޮނުވައި ހުށަހެޅުމާމެދު އަމުރު ރައްދު

 ބަހެއް ހޯދަން ނުޖެޭހނެއެވެ.
 މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ އެހެްނ އޮތްނަމަވެސް އެއް ޚަޞްމުގެ ޣައިރު )ނ(  

ރިވެފައިވާ ޙާޟިރުގައި އަމުރެއް ނެރެދޭންވާނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތައް މެދުވެ
 ކަމަށް މެޖިސްޓްރޭޓަށް ޤަބޫލުކުެރވޭނަމައެވެ. 

 ވަތަ އެ އަމުރަކީ އަވަހަށް ނެރެންޖެހޭ އަމުރެއް ކަމަށްވުން؛ ނު (1)   
 ހެކި ނައްތާލަފާނެ ކަމުގެ ބިރު ޮއތުން؛ ނުަވތަ  (2)   
ފައިސާއެއް ޤައުމުން ބޭރަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަްށ  (3)   

 ތަހުވީލުކުރުމުގެ އިހްތިމާލު އޮތުްނ؛ ނުވަތަ 
 ނުވަތަ ؛ ންމުދަލެއްގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުުކރުމުގެ އިހްތިމާލު އޮތު (4)   
 ޙާޟިރުގައި ނެރެންޖެހޭ އެެހން ވެސްއެފަދަ އަމުރެއް ޣައިރު  (5)   

 ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް މެޖިސްޓްރޭަޓށް ޤަބޫލުކުރެވުން.
މި މާއްދާގެ ދަށުން ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ނެރޭ އަމުރެއް އެ އަމުރު ރައްދުވާ  )ރ(  

ފަރާތަށް ލިބުމުްނ، އެ އަމުރު މުރާޖަޢާ ކޮށްދިނުން އެދި ހުށަހަޅާަނމަ، އެ 
އަމުރު ނެރުނު ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެފަދަ އަމުރެއް މުރާޖަޢާކޮށް 

ިއންނެވެ.  33ގައިވާ ފޯމު ދިނުމަށް އެދި ުހށަހަޅާނީ މި ަގާވއިދުގެ ޖަދުވަލު
މި އުޞޫލުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް މުރާޖަޢާ ކުރާނީ 
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އެ އަމުރު ނެރުނު މެޖިސްޓްރޭޓް ނުވަތަ އެ މައްސަލައާ ހަވާލުވެހުރި 
 މެޖިސްޓްރޭޓެވެ.

ވޭނީ ޚަޞްމެއްގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ނެރެފައިވާ އަމުރެއް މުރާޖަޢާ ުކރެ )ބ(  
 ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ސަބަބެއް އޮތްނަމައެވެ.

ޅުމުގައި ޣައިރު ޙާޟިރުގައި އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެ (1)   
 ހާމަކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް ހާމަނުޮކށް އޮތުން؛ ނުަވތަ 

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

 މައްސަލައިގެ ހާލަތަކަށް ބަދަލު ައއުން؛ ނުވަތަ  (3)   
މަށް އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް މައްސަލައިގެ ހާލަތުތައް ތަންދޭ ކަ (4)   

 ނުފެނުްނ؛ ނުވަތަ 
ލަ އަމުރު ނެރެދިނުމަށްފަހު އަމުަރށް އެދުނު ފަރާތުން މައްސަ (5)   

 ނުވަތައަވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ިފޔަވަޅު ނޭޅުން؛ 
 
 

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

މުރެއް އަމުރު ނެރުނުއިރު ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއް ނެތްނަމަ، މިފަދަ އަ )ޅ(  
 މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ބަލާނީ ވަކި ޤަޟިއްޔާއަކުންނެވެ.

އި ވަގުތީ އަމުރަށް ނުވަަތ ރައްކާެތރިކަމުގެ ފިޔަވަޅަށް އެދޭ ފޯމުގަވަގުތީ  )ކ(  
 އަމުރަށް އެދުމުގެ ހައިސިއްޔަތު އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް

 ލިބިގެންވާގޮތް ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 

ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް 
 ހުށަހެޅުން 

ފައިވާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ބޭނުންވެއްެޖ ހިނދެއްގައި، އެ ފަރާތުން ކޮށް )ހ(  .151
ށް ދަޢުވާ އެކުގައި ނުވަތަ އެ ދަޢުވާއިން ބައެއް އަނބުރާ ގެންދިއުމަ

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
މަ، އެކަމަށް ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ ދަޢުވާއިން ބަެއއް އަނބުރާ ގެނައުމަށް އެދޭނަ )ށ(  

ޢުވާ ދައިންނެވެ.  34އިދު ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު އެދި ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާ
 އަނބުރާ ގެނައުމަށްޓަކައި، ަދޢުވާގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމެއްގެ ރުހުން 

މާއެކު ހޯދަންޖެހޭ ހާަލތުގައި، އެ ރުުހން ލިބިފައިވާކަމުގެ ލިޔުން މި ފޯ
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
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ގައި، ދަޢުާވަތކުދަޢުވާލިބޭ އެއް ފަރާތަށްވުރެ ިގނަ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ  )ނ(  
ކާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އަނބުރާ ގެންނަނީ އޭގެ ތެރެއިން ކޮން ފަރާތަ

ށަހެުޅމުގައި ދެކޮޅަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއެއްކަްނ، އެކަމަށް އެދި ހުަށހަޅާ ހު
 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ަގއި، އެ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުާވ އަނބުރާ ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާ ޙާލަތު )ރ(  
 ޅިދާެނއެވެ.ހުށަހެޅުން ބާިޠލުކޮށްދިނުމަށް އެިދ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ުހށަހެ

ނަމަ، ދަޢުވާ އަނބުރާ ެގނައުމުގެ ހުަށހެޅުމެއް ބާޠިލުކުރަން އެދޭ  (1)   
 35މު އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯ
ކުރުމަށް އިންނެވެ. ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނަުއމުގެ ހުށަހެޅުމެއް ބާޠިލު

ެގ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާުތން އެދޭނަމަ، ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންނަކަމު
 ލިޔުން 

 )އަށާވީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  28ފަރާތަށް ިލބޭތާ  އެ
 އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.

ށް އެދި ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންނަން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ބާޠިލުކުރުމަ (2)   
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުަށހަޅާަފއިނުވާނަމަ، ދަޢުވާ އަނބުރާ

ދަޢުވާ  ލިޭބ ތާރީޚުގައިގެންނަކަމުގެ ލިޔުން ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތަށް 
 އަނބުރާ ގެނައީ ކަމުގައި ބެލޭނެެއވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެްނ 2މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) (3)   
ޢުވާ އޮތްނަމަވެސް، މައްސަލަ މުޅިން ނިމުނީ ކަމުގައި ބެލޭނީ ދަ
ރީޚުން އަނބުރާ ގެންނަކަމުގެ ލިޔުން ަދޢުވާލިބޭ ފަރާަތށް ިލބޭ ތާ

ޅިފައިވާ ލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެފެށިގެން ދަޢުވާ ބާޠި 
 މުއްދަތު ހަމަވުމުންނެވެ.

، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާަފދަ ހުށަހެޅުމެއް ކޯޓަށް ލިބިއްެޖނަމަ  )ބ(  
ން މައްސަލައިގެ އެހެން ޚަޞްމުްނނަށް އެ ުހށަހެޅުމުގެ ކޮޕީއެއް ކޯޓު

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
ކުގައި ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އަންަނނިވި ޙާލަްތތަމި މާއްދާގެ )ހ(  )ޅ(  

 ދަޢުވާ ނުވަތަ ދަޢުވާގެ ބައެއް އަނބުރާ ގެންދެވޭނީ ކޯޓުގެ ހުއްދަ 
 ލިބިގެންނެވެ.

 އެ ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައިވުން؛ (1)   
ކަށް ކަމައެ ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން ދަޢުވާގެ ެއއްވެސް ޚަޞްމަކު ވަކި  (2)   

 ކޯޓުގައި އެއްބަސްވެފައިވުން؛
ސް ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް އެހާ ތަނަށް އެއްވެ (3)   

 ފައިސާއެއް ލިބިފައިވުން.
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ދަޢުވާކުރާ އެއް ފަރާތަށްވުެރ ގިނަ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ  (4)   
އި ދަޢުވާއެއްނަމަ،  ދަޢުވާ ައނުބރާ ގެނައުމާމެދު އޭނާ ފިޔަވަ

 ން؛ދެންތިބި ދަޢުވާކުރާ ފަރާްތތަކުގެ ރުހުން ލިޔުމުން ލިބުމު
އެއް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެްނ އޮތްނަމަވެސް، ތަރިކައިގެ މަްއސަލަ )ކ(  

 އަނބުރާ ނުގެންދެވޭނެއެވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ހުރިހާ ޚަޞްމުން އެ  )އ(  

އެހުންތައް މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އެއްބަސްވެގެން މެނުވީ މައްސަލައިގެ އަޑު
 ނިމިފައިވަނިކޮށް އެ ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ 

 އެ މައްސަލައެއް އަނބުރާ ނުގެންދެވޭނެއެވެ. 

ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުމަށްފަހު 
ދަޢުވާ ކުރުމުގެ އަލުން އެ 

 ހުއްދަ ހޯދުން 

ށް ދަޢުވާއެއް ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުމަްށފަހު ައލުން އެ ދަޢުވާ ލިުބނު ފަރާތުގެ މައްޗަ  .152
 ންވާނެއެވެ.ކުރާނަމަ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި އެކަމަށްޓަކައި ކޯޓުގެ ހުއްދަ ހޯދަ

ވުމަށް ޖަވާބުާދރީދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައީ ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާައށް  )ހ( 
 ފަހުގައި ކަމަށްވުން؛

ޤިޢާތަކާއި އަލުން ހުށަހަޅަން ބޭުނންވާ ދަުޢވާ އެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ވާ )ށ(  
ވަތަ ދެ އަނބުރާ ގެނައި ދަޢުވާ ބިނާވެަފއިވާ ވާޤިޢާތައް އެއްގޮތްވުން ނު 

 ދަޢުވާގެ ވާޤިޢާތަކަކީ ދާދި އެއްގޮތް ވާޤިޢާތަކަކަށްވުން.

ފަރާތުން ޚަރަދު ދަޢުވާލިބޭ 
 ނަގައިދިނުމަށް އެދުން 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުާވ އަނބުރާ ގެނައި ނަަމވެސް،  )ހ(  .153
 އެ ދަޢުވާގެ ސަބަބުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެހާތަނަްށ ނުވަތަ 
 އެ ތާރީޚުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހުނު ޚަރަދުތައް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް

 .ނަގައިދިނުމަށް ކޯޓުގައި އެދެވިާދނެއެވެ
ދަޢުވަކުރާ ފަރާތުން އަނބުރާ ގެންނަން އެދެނީ ދަޢުވާގެ ބައެއް  )ށ(  

ނި އަނބުރާ ކަމުގައިވާނަމަ، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ޒިންމާވާންޖެހޭނީ ހަމައެކަ
ލަތުގައި ގެންނަ ބަޔަކާ ގުޅިގެން ހިނާގަފއިވާ ޚަރަދުތަކަށެވެ. އަދި އެ ޙާ

ން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު، 
ގައި ބަލައި ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ބަލައި ވަޒަންކުރާނީ، މުޅި ދަޢުވާ އެކު

 ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހުގައެވެ.
ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާގެ ބައެއް އަނބުރާ ގެނައުމުގެ ސަބަބުްނ،  )ނ(  

 ހާލަތުގައި، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކުރަންޖެހުުނ ޚަރަދުތަކަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ
އެ ޚަރަދު ދެއްކުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ކޯުޓން އަންގާފައިވާ ތާރީޚުން 
ފެށިގެން، ނުަވތަ އެ ޚަރަދުގެ މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުން ދަޢުވާގެ ޚަޞްމުން 

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ދަޢުވާކުރާ  14އެއްބަސްވި ތާރީޚުން ފެށިގެން 
، އެ ފަރާތުން ދައްކަންެޖހިފައިވާ ފަރާތުން އެ ޚަރަދު ދައްކާފައިުނވާނަމަ
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ޚަރަދު ދައްކަންދެން އެ ދަޢުވާިއން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ިންނމާފައިވާ 
 ބައިތަކާގުޅޭ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް މަޑުޖައްސާލެވިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔުން  )ރ(  
ޓަށް ކޯބޭ ފަރާތުން އެދޭނަމަ، އެކަމަށް އެދި މަޑުޖައްސާލުމަށް ދަޢުވާލި

އެހުމަކާ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މިގޮުތން ހުށަަހޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން އަޑު
 ނުލައި ކޯޓަށް އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމިދާނެއެވެ.

އްޗަކަށް ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ކުރިއަށްގެންދާ މައްސަލަތަކުގެ މަ )ބ(  
 ނުހިނގާނެއެވެ.މި މާއްދާއެއް 

 
 

 

ނުގައި ޝަރީޢަތް ހިންގައިގެން ޙުކުމްކުރުމަށް މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫ )ހ(  .154 ޙުކުމްކުރުން 
މާއެކު، ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމު 
ޙުކުމް ވަގުތުން ނުވަތަ ީވ އެންެމ އަވަހަކަށް އެ މައްސަލައިގެ 

ން ޙުކުމް ކުރަންވާނެއެވެ. މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމުމާއެކު ވަގުތު
 ނުކުރާނަމަ، އަންނަނިވި ޮގތުގެަމތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

މުގައި ޙުކުމް ކުރާނެ ތާރީޚެއް، ޝަރީޢަތުގެ އެންމެ ފަުހ އަޑުއެހު (1)   
 ޚަޞްމުންނަށް އެންގުން.

އަޑުއެހުމުގައި ޙުކުމްކުރާނެ ތާރީޚެއް ޝަރީޢަތުގެ ފަހު  (2)   
 )ތިނެއް( 3ކަނޑައެޅެން ނެތްނަމަ، އެ އަޑުއެހުން ބާއްވާތާ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މައްސަލައިގެ ޙުކުމްކުރާނެ ތާރީޚެއް 
 ކަނޑައަޅައި، ޚަޞްމުންނަށް އެންގުން.

ޅާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މައްސަލައިގެ ޙުކުމްކުރުމަށް ކަނޑައަ )ށ(  
 30 ރީޚަކީ، ޝަރީޢަތުގެ ފަހު އަުޑއެހުން ބާއްވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ތާ

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށްވުރެ ފަހުގެ ތާރީޚެއް ކަމުގައި 
  ވެގެންނުވާނެއެވެ.

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫުނގައި ނުވަތަ އެހެން ާޤޫނނަކުން  )ނ(  
އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި މެނުވީ، މަދަނީ ކޮންމެ މައްސަަލއެއްގައި 
ކޯޓުން ޙުކުމްކުރަންވާނީ، މައްސަލައިގެ ފުރިހަމަ ޝަރީޢަތެއް 
ހިންގުމަށްފަުހ، ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާއަށާއި، ދިފާޢަށާއި، ހުަށހެޅުނު 

ކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ ހެއް
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އަޑުއެހުމެއްގައެވެ. ޙުކުމްކުރުމުގެ މަޖިލީހުގައި މެޖިސްޓްރޭޓް އިއްވާ 
ޙުކުމަކީ ލިޔެ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއްނަމަ، މުޅި ޙުކުމް އެކުގައި 
 އިއްވުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޙުކުމް އިއްވުމަށްފަހު،
 މައްސަލައިގެ ޙުކުމުގެ އަސްލު، ވަގުތުން ޚަޞްމުންނަށް ދޭންާވެނއެވެ.

ދަނީ މަދަނީ މައްސަލައަކާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ކުރާ ޙުކުމުގައި މަ )ރ(  
ންކަން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަ 261އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

އްކުމަށް އި، ފައިސާ ދެފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ. އަދި ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމެއްގަ
ވަނަ  262ކަނޑައަޅާނަމަ، އެ ޙުކުމުގައި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

 މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ސާއިން ޤަޟިއްޔާތައް ނިންމުމުގައި އެ ަޤޟިއްޔާގައި ހިމެނޭ ބާަވތުގެ ފައި  )ބ(  

ޔަސް ނުވަތަ ދެ ފަރާތުން އެްއބަސްވާ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ ފައިސާއަކުްނވި
 ޙުކުމްކުރެވިދާނެއެވެ. 

ޙުކުމުގެ ތަންފީޒީ ބާރު 
 ހިނގަން ފެށުން 

ގެ ތަންފީޒީ އި ޙުކުމުއަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މެނުީވ، ޙުކުމްކުރި ތާރީޚުގަ )ހ(  .155
 ބާރު ހިނގަން ފަާށނެއެވެ.

ޖެހޭ ވަކި ޙުކުމް ނުވަތަ ޙުކުމުގައިވާ އަމުރު ތަންފީޒުކޮށް ނިންަމން (1)  
 ތާރީޚެއް އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވުން؛ ނުވަތަ 

ޚެއް ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ތަންފީޒުކޮށް ނިންމަންޖެހޭ ވަކި ތާރީ (2)   
ނުވަތަ އަމުރުގައި ކަނޑައަޅާފައިވުން  އެ ޙުކުމުގައި

ހޭނަމަ )އިންސްޓޯލްމަންްޓތަކަކަށް ަބހާަލއިގެން ފައިސާ ދައްކަންޖެ
  އެކަން ހިމެނޭގޮތުން(؛ ނުވަތަ

 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ކޯޓުން ފަސްކޮށްފައިވުން؛ ނުވަތަ  (3)   
ދި އަޙުކުމް ކުރި ކޯޓަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކަށްވެފައި،  (4)   

އިވާނަމަ، ޙުކުމަކީ ވަގުތީ ފަރުވާގެ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ކަމުގަ
ށް އެދޭ އަދި ވަގުތީ ފަރުވާގެ އެ ޙުކުމަކީ ނުވަތަ އަމުރަކީ އަމުރަ
 ނުވަތަ ފަރާތުން ސެކިއުރިޓީއެއް ބަހައްޓަންޖެހޭ ބާވަތުގެ އަމުރެއް

ޓީއެއް ރިއަމުރަށް އެދޭ ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ ސެކިއު، ޙުކުމެއްނަމަ
 ބަހައްޓާފައިނުުވން؛ 

އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތުްނ ސެކިއުރިޓީއެއް ބަހައްޓާފައިނުާވ  (5)   
ރިޓީއެއް ޙާލަތުގައި، އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ ސެކިއު
 އިވުން.ބެހެއްޓުމުގެ ސަބަުބން ޙުކުމުގެ ަތންފީޒީ ބާރު ފަސްކޮށްފަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި މެނުވީ، ަފއިސާގެ  )ށ(  
ޢަދަދެއް ދެއްކުމަށް ކޯޓުން ކޮށްފަިއވާ ޙުކުމެއް، ނުވަތަ އަމުރެއް އެ ޙުކުމެއް 
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 ނުވަތަ އަމުރެއް ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން
 )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަންފީޒުކޮށް ނިންަމންވާނެއެވެ. 14 

ނުވަތަ އަމުރު ޙުކުމް 
 ރައްދުކުރުން 

ރުގައިާވ އެ މީހަކީ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކަށް ނުވިނަމަވެސް، ޙުކުމުގައި ނުވަތަ އަމު  .156
ށް ޙުކުމުގެ ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެ މީހެއްގެ ޙައްޤަކަށް އަސަރުކޮށްފާނޭ ކޮންމެ މީހަކަ

ތެއްގައި ވެސް ގުނުވަތަ އަމުރުގެ ކޮޕީއެއް އެކަމަށް އެދުނު ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ކޮންމެ ވަ
 ރައްދުކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު 
 ދޫކުރުން 

ޞްމުންަންށ ޚަމައްސަލައިގެ ޙުކުމްކުރާ ދުވަހު ޝަރީޢަތް ނިންމިގޮތް )ފުލް ޖަޖްަމންޓް(   .157
 ވަހުގެ)ސާދަ( ދު 14ދޫކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މައްސަލަ ނިންމި ދުވަހުން ފެށިގެން 

 ތެރޭގައި ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުެގ ރިޕޯޓު ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

 

އިސްތިއުނާފުކުރުން އަދި 
ކުރުމަށް އެދި  އިސްތިއުނާފު 

 ހުށަހެޅިދާނެ ފަރާތްތައް 

 ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 26މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ހ(   .158
ން ގޮތުގެމަތިން ކޯޓުގެ ޙުކުމްތަކާއި ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރަ

 އެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ުހށަަހޅާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން
 . ކަނޑައަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުންނެވެ

މުމެއް ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ނުވަތަ ނިން  )ށ(  
. އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނީ އެ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުންނަށެވެ

 ޙުކުމް ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރު ނުވަތަ ނިންމުން ނިސްބަތްވާ ،ނަމަވެސް
  ،މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކަށް ނުިވޔަސް

ވަތަ އެ އަމުރު ނުވަތަ ނިންމުން ރައްދުވާ ފަރާތަކަށް ނު  އެ ޙުކުމް ނުވަތަ
ނިންމެއްގެ މަޞްލަޙަތު ޮއތް ފަރާތަކަށް ެއ ނިްނމުމެއް 

ކުން މަޞްލަޙަތު އޮތް ފަރާތަ ،އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެ އެވެ. މިގޮތުން
ތްކަން އޮ އެ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު  ،ޙުކުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރަން އެދޭއިރު

 ޓަށް ސާބިތުކޮްށދިނުމަކީ އިސްތިއުނާފީ ކޯ
 ކެވެ.އެ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރަން އެދޭ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެ

އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެ 
 ނިންމުންތައް 

ންމުންަތްއ ނިއިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެ ނިންމުަތކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ބާވަްތތަކުގެ    .159
 ހިމެނެއެވެ.

 އަމުރުތަކާއި، އެ ނޫން ވެސް ނިންމުންތައް؛ޙުކުމްތަކާއި، ކޯޓު  )ހ(  
 .ވަގުތީ އަމުރު )ށ(  
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އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި 
 ހުށަހެޅުން 

 ޤާނޫނެއްގައި އެހެންގޮތަަކްށ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާާހހިނދަކު،  )ހ(   .160
ާރއްޖޭގެ މަދަނީ މައްސަލައެއްގައި ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ދިވެހި

އް ނިންމި އިސްތިއުނާފުކުރުމަްށ އެދި ހުށަހަޅާނީ އެ ނިންމުމެހައިކޯޓުގައި 
 ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން

 )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. 30
ދި އެމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އިސްތިއުނާކުރުމަށް  )ށ(  

ގެ  ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( 280ހުށަހަޅަނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނުގެ 
އި ( ވަނަ ނަންބަރުގ3ަ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ވަގުީތ އަމުރު އަދި )2)

މުެމއްނަމަ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިން
 އެ ނިންމުމެއް ނިންމާ

)ހަތެްއ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި  7ތާ 
 އިސްތިއުނާފުކުރަންވާނެއެވެ.

އުނާފުކުރުމުން ޙުކުމް އިސްތި 
 ތަންފީޒުކުރުން ފަސްނުވުން 

ވެސް، އެ ކޯޓުގެ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު ކަމުގައިވީނަމަ  .161
ދާނެއެވެ. ނުނިންމުމެއްގެ ޤާނޫނީ ނަތީޖާ ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްވެގެނެއް 

ރުްނ  އެދޭނަމަ، ތަންފީޒުކުކޯޓުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރަން ޚަޞްމަކު
އަޅާފައިވާ ފަސްކުރުމަށް، އެކަމަށް އެދޭ ޚަޞްމު އެކަމަށް އިސްތިއުނާފީ ކޯޓުން ކަނޑަ

 ފޯމުން އިސްތިއުނާފީ ކޯޓަށް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.
 
 

 

ނިހާއީ ޙުކުމެއް އަލުން 
 މުރާޖަޢާކުރުން 

ނުވަަތ  ހިސާުބ ޖެހުމުގައި އަރާފައިވާ އޮޅުމެއް ،ޙުކުމް އިއްވުމަށް ފަހު )ހ(  .162
ފައިވާ ލިޔުމުގައިވާ އިމްލާ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން ފިޔަވައި ކޯޓުން ކޮށް

 ޙުކުމަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްގެންނުވާނެއެވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ވަނަ ާބބުގައި ބަޔާންކުރާ ިއސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި، ނިހާއީ ޙުކުމެއް  27
 އަލުން މުރާޖަޢާކުރަން އެދި، 
އެ ޙުކުމް ނިސްބަތްވާ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެގޮތުން 

އް މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް އެ ޙުކުމް ކުރި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނީ މި ނިހާއީ ޙުކުމެ
އިންނެވެ. ނިހާއީ ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާ  36ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

ވަނަ ާމއްދާގައި  292ކުރަން ހުށަހަޅާއިރު، މަދަނީ އިުޖރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
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ބާބައެކު ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިްނ ޙާލަތެއް ވުޖޫގައިވާކަން، ސަ
 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

 ނިހާއީ ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާކުރަން އެދި ހުށަހަުޅމުން،  )ނ(  
ކިޔުން މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދެ ފަރާތުން ހުަށހަޅަންޖެހޭ ލިޔެ 

އެ ، )އެކެއް( އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަށްފަހު 1ހުށަހެޅުމުން، ޝަރީޢަތުގެ 
 ލަންވާނެއެވެ.ޤަޟިއްޔާގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާ

 މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ބަލާނީ  )ރ(  
ދި އެ އެ ޤަޟިއްޔާއަށް އައު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރެއް ދިނުމަށްފަހުއެވެ. އަ 

ށް ވެފައިވާ މައްސަލަ ބަލާނީ މުރާޖަޢާކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ ނިހާއީ ޙުކުމަކަ
 ޤަޟިއްޔާ ބެލި މެޖިސްޓްރޭޓަށެވެ.

ރުޙަލާއެއް ނިހާއީ ޙުކުމަކީ އެ ޙުކުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ އެންމެހައި މަ )ބ(  
ތު ނިމިފައިވާ ނުވަތަ އިސްތިއުނާުފކުރުމަށް އޮތް އެންމެހައި ފުރުޞަ

 ބަންދުވެފައިވާ ޙުކުމްތަކެވެ.

ނިހާއީ ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާ 
ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެ 

 މުއްދަތު 

ދަ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަ 292ޤާނޫނުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ  )ހ(  .163
 ޙުކުމް ޙާލަތެއް އޮވެގެން، ނިހާއީ ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާކުރަން އެދޭނަމަ، އެ 

ުނވަދިހަ( ) 90މުރާޖަޢާކުރަން ހުށަހަޅާ ޙާލަތު ނުވަތަ ސަބަބު މެދުވެރިވިތާ 
ހު ވުމަްށ ފަދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުަށހަޅަންވާނެެއވެ. އަދި އެ މުއްދަތު ފާިއތު

 ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ.
ތްާވ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ނިހާއީ ޙުކުމް ނިސްބަ )ށ(  

މައްސަލައިގެ ޚަޞްމާ ދެކޮޅަށް މަދަނީ މައްސަލަ ނިމިަފއިވަނީ، 
ވުމުގެ ހިނގާފައިވާ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް، ޝަރީަޢތަށް ސާިބތު

ހަރު އަ)ދޭއް(  2ކުމްކުރާތާ ގިނަވެގެން ސަބަބުން ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ޙު
ދުވަސް ހަމަވުމުގެކުރިން ޙުކުމް މުރާޖަޢާކޮށް ދިނުމަށް އެދި 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ާނ ޤާނޫނީ މުރާޖަޢާކޮށް ދިނުމަށް އެދި ުހަށހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަކީ ހަރުދަ )ނ(  

ވާނަމަ، ހުަށހެޅުމަކަށްނުކުތާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް ހުށަހަޅާފައިވާ 
މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އަެނއް ޚަޞްމު ނުވަތަ ޚަޞްމުން 

ޅައި، ކޯޓުން ޖަވާބުދާރީވުމަށްޓަކައި، ޖަވާބުދާީރވުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު ކަނޑައަ 
 އެ ފަރާތްތަކަށް އެ ހުށަހެޅުން ޮފނުވަންވާނެއެވެ.

އް ލިބޭތާ، ހުށަހެޅުމެ ނިހާއީ ޙުކުމެއް އަލުން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް އެދި ކޯޓަށް )ރ(  
މަށް އެދި )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ެއ ޙުކުމެއް އަލުން މުރާޖަޢާ ކުރު 7

މަިއ، ކޯޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުން ބަލައިަގތުމާމެދު ކޯޓުން ޮގތެއް ނިން
 ންވާނެއެވެ.ނިންމާގޮތެއް އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުަށހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަ
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ްއ ކޯޓަށް ނިހާއީ ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާކޮށްދިުނމަށް އެދި ހުަށހަޅާ ހުށަހެޅުމެ )ބ(  
ޚުން ބަލައިގަނެ، މައްސަލައިގައި ހިެމނޭ އަނެއް ފަރާތަށް ޮފނުވާ ާތރީ

 )ތިނެްއ( މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3ފެށިގެން 
 އެ ހުށަހެޅުމާމެދު ކޯުޓން ގޮތެއް ނިންަމންާވނެއެވެ. 

ހެޅުމަކަށް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަނިހާއީ ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާ
ިނންމުްނ  ބިނާކޮށް ޯކޓުގެ ޙުކުމް މުރާޖަޢާކުރުމަށް ނިންމާ ޙާލަތުގަިއ، އެ

 ބިނާކޮށްފައިވާ ސަަބބުތަކުގެ ތަފްސީލު ބަޔާންކޮށް ކޯޓުްނ އަލުން
 ޙުކުމްކުރަންވާނެއެވެ. ކޯޓުން އަލުން ޙުކުމް ކުރާނަމަ، ކުރިން އެ 

ގޮތެއް  އި ނަގައިދީފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދާ މެދުގައި ވެސްމައްސަލައިގަ
 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ރާޖަޢާ ކޯޓުން އެ ނޫން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާ ހިނދަކު، ނިހާއީ ޙުކުމެއް މު )ޅ(  
 ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު ކަމުގައިވީނަމަވެސް، 

ވެގެނެއް ރުން ފަސްއެ ޙުކުމެއްގެ ޤާނޫނީ ނަތީޖާ ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކު
 ނުދާނެއެވެ.

ނިހާއީ ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާ 
ނުކުރުމަށް ނިންމާ ނިންމުން 

 އިސްތިއުނާފު ނުކުރެވުން 

ނިހާއީ ޙުކުމެއް އަލުން މުރާޖަޢާކުރުމާމެދު ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމަީކ   .164
 އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ ނިންމުމެއް ނޫނެވެ.

 

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު 
 ނަގައިދިނުން 

ދު މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަ )ހ(  .165
ގައި އެހެން ނަގައިދިނުމުގެ ބާރު ކޯުޓތަކަށް ިލބިގެންވެއެވެ. އެހެން ާޤނޫނެއް

 ޢަތުގެޝަރީ ،ޢާންމު އުޞޫލުން ،ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހައި ިހނދަކު
ވާ ޚަރަދު ނަގައިދެވޭނީ ދަޢުވާ ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތުގެ ކިބައިން ދަޢު

ންނަނިވި ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަށެވެ. ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދިނުމުގައި އަ 
 ކަންކަން ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ތައް ޚަރަދުއެއް ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން އަނެއް ޚަޞްމަށް ޝަރީޢަތުގެ  (1)   
 ؛ދައްކަންޖެހޭކަން ނުވަތަ ޫނންކަން 

  ؛ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު (2)   
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ކަންޖެހޭ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު ދައް (3)   
 މުއްދަތު.

ފާޢެއް ޝަރީޢަތުގެ އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާއަށް ދާނީ ހަމައެކަނި ދަޢުވާގެ ދި )ށ(  
 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ކަމަށްވާތީ، 

ރަދުތައް ޚަމި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެފައިނުާވނަމަ، ޝަރީޢަތުގެ 
ތިދާއީ ނަގައިދިނުމަށް އިޚްތިޔާރުކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި މައްސަލައިގެ އިބް 

 ރުޙަލާއަށް ދާ މައްސަލަތަކުގައެވެ.މަ
ން މައްސަލަ ދެ ފަރާތު ،މައްސަލައެއްގެ އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާއަށް ދިއުމަށްފަހު )ނ(  

ގައި ކޯޓުން ބޭރުގައި ހައްލުކުރަން އެދޭނަމަ، ނުވަތަ ކޯޓުގެ މަރުޙަލާ
ރާނީ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އެދޭނަމަ، ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދާމެދު ޢަމަުލކު

 ޚަޞްމުން އެއްބަސްވާ ގޮތަކަށެވެ.

ޝަރީޢަތުން ޚަރަދު 
 ނަގައިނުދެވޭނެ މައްސަލަތައް 

 ލިބިފައިވާ ތަރިކައިގެ މައްސަލަތަކުގައާއި، ތަރިކައިން ،މައްސަލަތަކާއިޢާއިލާއާބެހޭ   .166
ވެ. މި ބިން ބައިކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައި ނުދެވޭނެއެ

ލަތައް ފަަދ ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަްށޓަކައި، ިހބައިގެ މައްސަލަތަކާއި ވަޞިއްޔަތުގެ މައްސަ
 އިލާއާބެހޭ މައްސަލަތައް ކަމުގައެވެ.މައްސަލަތައް ބެލެވޭނީ އެއީ ޢާ

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދާމެދު 
 މުވައްކިލަށް ލަފާ ދިނުން 

ގައި ހިނގާެނ އެ މައްސަލައެއް ،ކޮންމެ ވަކީލަކުމެ މަދަނީ މައްަސލައަކާ ޙަވާލުވުމާއެކު  .167
އޭާނ  ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދާމެދު އަދި ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާމެދު

 މުވައްކިލަށް ލަފާދޭންވާނެއެވެ.ތަމްސީލުކުރާ 

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ލިބޭނެ 
 ޚާލަތްތައް 

 ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ލިބޭނީ އަންަނނިވި ހާލަތްތަކުގައެވެ.   .168

 ކޯޓުން ޚަރަދު ދިނުމުގެ އަމުރެއް ކޮށްފައި އޮތުން؛ ނުަވތަ  )ހ(  
 ޚަރަދާމެދު ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ ގޮތެއް އޮތުން؛ ނުވަތަ  )ށ(  
 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޯޓުގެ އަމުރެއް ނެތް ނަމަވެސް އެ ޚަރަދަކީ  )ނ(  

 ން.ދޭންޖެހޭނެ ޚަރަދެއް ކަމަށް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތު

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ހޯދަން 
 އެދޭގޮތް 

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ހޯދަން އެދެނީ މި ގަވާއިދުގައި ޚަރަދު ނަގައިދިނުމަްށ   .169
ތަކުގެ ތެެރއިން ކޮން ގޮތަކަށްކަން ދަޢުާވ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ޚަރަދު ނަގައިދިނުމުގައި ިމ 
ގަވާއިދުގައި ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު 

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ހޯދަން އެދެނީ މި  ނަގައިދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އެގޮތަކަށެވެ.
ގަވާއިދުގައި ޚަރަދު ނަގައިދިނުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުެގ ތެރެއިން ކޮން 
ގޮތަކަށްކަން ކޯޓަްށ ދަޢުވާެގ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާުތްނ 

 ވަކި ގޮތެއް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ޚަރަދު ނަގައިދިނުމުގައި މި ގަވާއިދުގައި
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ކަނޑައެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިިދުނމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ 
 އެގޮތަކަށެވެ. 

ޔާންކޮށްފައި ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދާމެދު ކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި އެއްވެސް ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ބަ  .170 ޚަރަދާމެދު ކޯޓުން ނިންމާގޮތް 
. ޝަރީޢަްތ ބެލެޭވނީ ޚަރަދު ނަގައިދިނުމަށް ކޯޓުން ޭބނުންނުަވނީ ކަމަށެވެ ،ނެތްނަމަ

ގައި ޚަރަދާމެދު ނިމުނު ގޮތް )ޖަޖްެމންޓު( ގައި ޯކޓުން ކުރާ އަމުރުތަކުގެ ތެރޭގައި ޙުކުމު
 ކޯޓުން އަމުރުކުރާ ގޮތް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ގައިދިނުމުގެ ޢާންމު އުޞޫލަކީ، ދަޢުވާ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތައް ނަ )ހ(  .171 ޚަރަދު ނަގައިދެވޭނެ ގޮތް 
 ،ދުކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން ޝަރީަޢތުގެ ކަންކަމަށް ކުރަންެޖހުނު ޚަރަ
 ،ސްމައްސަލަ ގެއްލުނު ފަރާތުގެ ައތުން ނަގައިިދނުން ކަމަށްީވނަަމވެ

ްނނަނިވި ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދިނުމަށް ކޯޓުން ިނންމާ ނިންމުމުގައި އަ 
 ތަކަށް ގޮތްތަކުންކުެރ ގޮ

 އެ ޚަރަދު ދެއްކުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެ.
 ؛އަނެއް ޚަޞްމުގެ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ ބައެއް ދެއްކުމަށް (1)   
 ؛މަށްއަނެއް ޚަޞްމުގެ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ވަކި މިންވަރެއް ދެއްކު (2)   
 ވަކި ތާރީޚަކުން ފެށިގެން ނުަވތަ ވަކި ތާރީޚެއްގެ ނިޔަލަށް (3)   

 ؛ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު ދެއްކުމަށް
 ؛ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނިގ ޚަރަދު ދެއްކުމަށް (4)   
 ؛ށްޝަރީޢަތުގައި ވަކި މަރުޙަލާތަކުގައި ހިނގި ޚަރަދު ދެއްކުމަ (5)   
 ؛ޝަރީޢަތުގެ ވަކި ބަޔަކާ ގުޅިގެން ހިނގި ޚަރަދު ދެއްކުމަށް (6)   
ށިގެން ވަކި ތާރީޚަކުން ފެ ،ހިމެނޭގޮތުންޙުކުމް ކުރެވުނު ތާރީޚު  (7)   

 ؛ނުވަތަ ވަކި ތާރީޚެއްގެ ނިޔަލަށް އިންޓްރެސްޓް ދެއްކުން
ރަދުގެ ޚަވަކި ތާރީޚަކުން ފެށިގެން ނުވަތަ ވަކި ތާރީޚަކާ ހަމައަށް  (8)   

 ؛ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް
މުގެ ޝަރީޢަތުގެ ކުރިންނާއި، ޝަރީަޢތުގެ މަރުޙަލާތަކުގައި، ޚަޞް (9)   

ށް ނުވަތަ ޚަޞްމުގެ ވަކީލުގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުން އެ ޚަޞްމަ
 ޚަރަދު ނަގައި ނުދިނުމަށް ނުވަަތ އުނިކުރުމަށް.

ޅުމުގެ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދިނުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކަނޑައެ )ށ(  
 އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ތައް ޚަޞްމަށް ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުއެއް ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން އަނެއް  (1)   
 ؛ދައްކަންޖެހޭކަން ނުވަތަ ޫނންކަން 

 އަދި  ؛ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު (2)   
ކަންޖެހޭ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު ދައް

 މުއްދަތު.
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ޖެހޭކަން ޚަޞްމަކަށް ދައްކަންޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތައް އެއް ޚަޞްމަކު އަނެއް  )ނ(  
ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅުމުގައި ކޯޓުން އަންނަނިވި ކަންކަމަށް 

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
ސަލައިގެ މައް ،ދަޢުވާއަށް ދިފާޢު ހުށަހެޅުމާއި ،ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމާއި (1)   

 ،ތުންބަޔާންތައް ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ހިމެނޭގޮ
 ؛ޚަޞްމުން އެ މައްސަލައިގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް

 ،ޚަޞްމަކަށް މުޅި މައްސަލަ ކާމިޔާބުނުވި ކަމުގައިވީނަމަވެސް (2)   
 ؛ދަޢުވާގެ ބައެއް ކާމިޔާބުވެފައިވުން 

އިވާނަަމ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފަ (3)   
 ؛އެކަން

ވާ ދަޢުވާ ހުރިހާ ޚަޞްމުންނަށް ވެސް މުހިންމު ހުށަހެޅިފައިވާ (4)   
 ؛މިންވަރު

ނޫނީ ޤާމައްސަލައިގައި ނަގާފައިވާ  ،މައްސަލައިގެ އުނދަގޫ ކަމާއި (5)   
 ؛ސުވާލުތަކުގެ މުހިންމުކަން

 ؛މައްސަލައަށް ހޭދަވި ވަގުތު (6)   
  ،މައްސަލައަކީ މުދަލެއް ހިމެނޭ މައްސަލައެއްނަމަ (7)   

 ؛އަގުއެ މުދަލުގެ 
 ޝަރީޢަތް  ،މައްސަލައިގައި ޚަޞްމަކު ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުން (8)   

ގައި ހިންގުން ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތައް ފުރިހަމަ ކުރުމު
 ؛އެއްވެސް ލަސްވުމެއް މެދުވެރިވެފައިވާނަމަ އެކަން

 އެ ނޫން ވެސް މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ އެފަދަ އެންމެހައި  (9)   
 ކަންކަން.

ޓުން ކޯމައްސަލަ  ،މައްސަލައެއްގެ އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާއަށް ދިއުމަށްފަހު )ރ(  
ުރޙަލާގައި ބޭރުގައި ހައްލުކުރަން ޚަޞްމަކު އެދުމަށްފަހު، ނުވަތަ ޯކޓުގެ މަ

 މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު، 
ގެ އެ ފަރާތުގެ އެއްބާރުލުން ނުިލބުމުގެ ސަބަބުްނ، ނުވަތަ ުސލްހައި

ޔާބު ދަލުވުންތަަކށް ޙާޟިރުނުވުމުގެ ސަބަބުން އެ މަރުޙަލާ ނާކާމިބައް
ްށފިނަމަ، ވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އެ މަރުޙަލާަގއި އެ ފަރާތުން ވަގުތު ބޭކާރުކޮ

ގެ އެ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރި ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން އަނެއް ޚަޞްމުގެ ޚަރަދު
 ގޮތުގައި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޚަރަދު ދިނުމަށް މެޖިސްޓްރޭޓް

 އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ.
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ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ އަމުރެއް 
ނެރުމާއެކު ލަސްނުކޮށް އެކަން 

 މުވައްކިލަށް އެންގުން 
 

 ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ އަމުރެއް ޙަޞްމެއްގެ މައްޗަށް ނެރުމާއެކު،   .172
ރަދުގެ އެ ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ޝަރީަޢތަށް ޙާޟިރުވަނީ ވަކީލަކު ކަމަްށ ވާނަމަ، ޚަ

 އެކަން )ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 48ނެރުނު ވަގުތުން ފެށިގެން އަމުރު 
ނު ވަގުތުްނ އޭނާ ތަމްސީލުކުރާ މުވައްކިލަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ޚަރަދުގެ އަމުރު ނެރު

ރާ )ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެކަން އޭނާ ތަމްސީލުކު 48ފެށިގެން 
 ކުރުމަކީ ވަކީލުގެ ޒިންމާއެކެވެ.މުވައްކިލަށް އެންގިކަން ސާބިތު 

ކުދި މައްސަލަތަކުގައި ޚަރަދު 
 ނަގައިދެވިދާނެ ހާލަތްތައް 

 

މެވެ. ޢާންމު އުޞޫލަކީ ކުދި މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައި ނުދިނު  .173
ލައެއްގައި ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި އެ މައްސަ ،ނަމަވެސް

ރާ ފަރާތުން އެއް އަޑުއެހުމަށްވުރެ ގިނަ އަޑުއެހުން ބާއްވަންޖެހޭނަމަ ނުވަތަ ދަޢުވާކު
ށް ދަތުރުފަތުރު ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެ ަމއްސަލައެއްގައި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަ

ިލބިގެންވެއެވެ.  ގައި ޚަރަދު ނަަގއިދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މެޖިސްޓްރޭޓަށްކުރަންޖެހޭ ހާލަތު
 އެގޮތުން 

ނާޮކްށ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންަގނޑުތަކަށް ބި Aމި ގަވާއިދުގެ އެޕެންޑިކްސް 
 ތިރީގައިވާ ޚަރަދުތައް ނަގައިދެވިދާނެއެވެ. 

ްއކާފައިވާ ދަގޮތުން ކޯޓަށް މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކު ދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ  (1)  
 ؛ފީ

އިވާ އެހެން ކޯޓަށް ދައްކާފަ ،ދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ދެއްކި ފީގެ އިތުރުން (2)  
 ؛ފީއެއްވާނަމަ އެ ފީ

ށް ވަގުތީ ވަކި ކަމެއް ހިންގުން ހުއްޓުވުމަްށ ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ކުރުވުމަ (3)  
އަދި ޚަޞްމު  ،އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްނަމަ

ނޫނީ އެ ޤާ ،ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީަލކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާނަމަ
 ވަކީލު ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތަށް ނަގައިދިނުމަްށ 

 ؛މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ަޢދަދު
ލައިގެ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ މައްސަ ،ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ގޮތުން (4)  

އި ހުރުމަށް އެ ރަށެއްގަ ،ޚަޞްމު އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުމަށާއި
 ؛ކޮށްފައިވާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެްއގެ ޚަރަދު

ލައިގެ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ މައްސަ ،ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ގޮތުން (5)  
މުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ރަށުން ޭބރުގައި ޚަޞްމު ދަތުރުކުރަންޖެހު

ރާ ހުންނަންޖެހުމުގެ ސަަބބުން އެަފރާތެއް އަދާކުރާ ވަޒީފާ ނުވަތަ ކު
 އެ  ،މަސައްކަތުގެ އުޖޫރައިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިވެފައިވާނަމަ 

 ؛ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަަގއިދެވޭ އެކަށީގެންވާ ޢަދަދު
 ؛ށް ހިނގި އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޚަރަދުޚަބީރަކު ޙާޟިރުކުރުމަ (6)  
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ގާފައިވާ އެ ޚަޞްމުގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮުތގެ ސަބަބުން މައްސަލައިގައި ހިނ (7)  
 ދަދު.އިތުރު ޚަރަދު ކަމަށް ކޯޓުން ހަދާ އެސެސްމަންޓަކުން ކަނޑައަޅާ ޢަ

މުވައްކިލުގެ ޚަރަދާއި ވަކީލު 
 ޒިންމާކުރުވުން 

 

174.  
 

ގެ މައްޗަށް ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި މުވައްކިުލ ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދު ދެއްކުމަށް ވަކީލު
މަކަށް ނުވަަތ އަމުރުކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅު

އްކިުލ ކޯޓުގެ އިސްނެގުމަކަށް މިފަދަ އަމުރެއް ނެރެދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް މުވަ
ށުން ނުރަނގަުޅ ރަދަށް ވަކީލު ޒިްނމާ އުފުލަން އަމުރުކުރާނީ ވަކީލުގެ ފުދައްކަންޖެހޭ ޚަ

އިވާނަމަ ނުވަތަ ކަމެއް ނުވަތަ އެކަށީގެންނުވާ ކަެމއް ކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ ފަރުވާކުަޑވެފަ
 ކޯޓުން ވަކީލު ކުރަންޖެހޭކަމެއް ނުކޮްށ ދޫކޮށްލާފައިވާނަމައެވެ. މިފަަދ އަމުރެއް

ނެރެންވީ ޙާޟިުރކޮށް އެފަދަ އަމުރެއް އޭނާގެ މައްޗަށް ނުނެރޭނަމަ، ވަކީލު ކޯޓަށް 
 ސަބަބެއް އޮތްތޯ ކޯޓުން ސާފުކުަރންވާނެއެވެ. 

 ޚަރަދު ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު 
 

ދުގެ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދިނުމަށް ކޯޓުން ކުރާ އަމުރެއްގައި ޚަރަ )ހ(  .175
 އަދި މި  ،ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭނެ މިންވަރެއް ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ

 ގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބުނެފައިުނވާނަމަ، 
އެ  )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 14އެ އަމުރުގައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ން ކުރާ ޚަރަދު ދައްކަންވާނެއެވެ. ޝަރީަޢތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދިނުމަށް ޯކޓު 
އަމުރުގައި ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭނެ މިންވަރު ފަހުން 

ންގުމުގައި އެއެ ޚަރަދު ދެއްކުމަށް ކޯޓުން އަންގާ  ،އަޅާގޮތަށް އޮތްނަމަކަނޑަ
. ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގަިއ ޚަރަދުގެ ފައިސާ ދައްކަންވާނެއެވެ

ކަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ އެނޫން ތާރީޚެއްގައި ޚަރަދު ދެއްކުމަ ،ނަމަވެސް
 މިގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ގައި ހޭ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުޚަޞްމަކު ދައްކަންޖެ )ށ(  
ަރންޏެއް ދަނުދައްކައި އޮވެއްޖެނަމަ ބެލެޭވނީ އެއީ ނުދައްކައި އޮތް ސާބިތު 

 ކަމުގައެވެ.

ކޯޓުގެ އަމުރަކާ ނުވަތަ 
އެންގުމަކާ ޚިލާފުވުމުން ޚަރަދު 

 ނަގައިދިނުން 
 

ޖެހޭ ޚަރަދުގެ ކޯޓުން ދައްކަންވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  273މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ   .176
ލާގައި މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް ހަދާ ހިސާބު ހެދުމުގައި ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަ

ކުން ޚަޞްމަކު ނުވަތަ އެ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަ ،ނުވަތަ އޭގެ ކުރިން ވެސް
ކަށް ސާބުތަކޯޓުގެ އަމުރަކާ ނުވަތަ އެންގުމަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާނަަމ އެ ހި

 ނިސްބަތްވާ ޚަރަދު އެއްކޮށް ނުވަތަ އޭގެ ބައެއް ނަަގއިނުދިނުމަށް ކޯޓަށް 
 ނިންމިދާނެއެވެ. 

ލުކޮށްފައިާވ މި ބުނެވުނު ޙާލަތުގައި ކޯޓުގެ ައމުރަކާ ނުވަތަ އެންގުމަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަ
 އަނެްއ ޚަޞްމަކު ނުވަތަ އެ ފަރާތް ތަްމސީލުކުރާ ފަރާތަކުން ކުރި ކަމަކާ ގުޅިގެން

އެ ޚަރަދެއް ދެއްކުމަށް ކޯޓަށް  ،ތުން ކުރަންޖެހުނު ޚަރަދެއްވާނަމަފަރާ
 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 
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އަޅައިކަނޑާލުން ނުވަތަ 
 ފަސްކުރުން 

 

އިސާ ފަހަމަ އެ ޝަރީޢަތުގައި ޚަރަދުގެ  ،ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދެވޭ ފަރާތުން  .177
ކުރެ ގޮތަކަްށ އެ މިންވަރުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަންނަނިވި ގޮްތތަކުން ،ދައްކަންޖެހޭނަމަ

 ޢަމަލުކުރުމަށް ކޯޓުން އެފަރާތަށް އެންގިދާނެއެވެ.

 ފަރާތުން އެ ފައިސާ ލިބޭ ،ޚަރަދުގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ މިންވަރު )ހ(  
 ؛ދެްއކުމަށް ބާކީ ޮއތް މިންވަރު ،ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާ އަޅައިކެނޑުމަށްފަހު

ކުމަށް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި އެ ޚަޞްމަކަށް ފަހުން ލިބެންޖެޭހ ފައިސާ ދެއް  )ށ(  
 އެަފރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާ ،ކޯޓުން އަންގާ ެއންގުން

 ޚަލާޞްކުރަންދެން މަޑުޖެއްސުމަށް.

ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދާ 
މައްސަލަތަކުގައި ޚަރަދު 

 ނުން ނަގައިދި 

ފަރާތުްނ  ދަޢުވާ އަނބުާރ ގެންދިޔަ ،މައްސަލައެއްގެ ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންގޮސްފިނަމަ  .178
އަނެއް ޚަޞްމުގެ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ދޭން ކޯޓުން އެ ޚަޞްމަކަށް 

ޔަނަމަވެސް، އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ދަޢުވާ އިސްލާހުކުރަން ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދި
އުމުެގ ނުވަތަ ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާފައިާވ ދިފާޢަކަށް ނުަވތަ ބަޔާނަަކްށ ބަދަލުގެނަ

ނގާ ޚަރަދަށް ހި ބުން ކޯޓުގެ އިޖުރާއަތު ދެމިގެންދާނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން އިތުރަށް ސަބަ 
 އެ ފަރާތަކުން ޒިންމާ އުފުލަންާވނެއެވެ.

ޚަރަދު ދެއްކުން ފަސްކުރުމަށް 
 އެންގުން 

ޓުން މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފު ކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފީ ކޯ  .179
ސްތިއުނާފީ އި  ޚަރަދު ދެއްކުން ފަސްކުރުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު ނިންމަންދެން ޝަރީޢަތުގެ 
 ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ 
 ބާވަތްތައް 

 

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަޤުޞަދަށްޓަކައި  )ހ(  .180
 ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތައް ެބހިގެންވަނީ ތިރީގައި ބަާޔންކުރާ 

 ބާަވތުގެ މައްޗަށެވެ. އެ ބާވަތްތަކަކީ:)ތިނެއް(  3

 ؛ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގެ ޚަރަދު (1)   
 އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގެ (2)   

 ؛ޚަރަދު
 ؛ދުބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގެ ޚަރަ (3)   
 ދަޢުވާގެ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތައް ހޯދުމަްށ ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގަިއ ނުވަތަ  )ށ(  

ން އެދެނީ ދިފާޢު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެދޭއިރު ޚަރަދު ހޯދަ
ރެއިން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޚަރަދުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެ 

 .ޔާންކުރަންވާނެއެވެކޮންގޮތަކަށްކަން ކޯޓަށް ުހށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަ
 
 

 ަވނީއެވެ.މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ނަަގއިދެވޭނެ ޚަރަދުތައް ތިރީގައި އެ )ނ( 

އިދޭނެ ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި ނަގަ (1)   
 ؛ގައި Aޚަރަދުތައް މި ގަވާއިދުގެ އެޕެންޑިކްސް 
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އި އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގަ (2)   
 ؛ގައި Bނަގައިދޭނެ ޚަރަދުތައް މި ގަވާއިދުގެ އެޕެންޑިކްސް 

ގައިދޭނެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި ނަ (3)   
 ގައި. Cޚަރަދުތައް މި ގަވާއިދުގެ އެޕެންޑިކްސް 

ހޯދުމަށް ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު 
 އެދޭ ފޯމު 

ހުގެ )ފަނަރަ( ުދވަ 15މައްސަލައިގައި ޙުކުމް ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  )ހ(  .181
ތެރޭގައި ޚަރަދު ހޯދަން އެދޭ ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން މި ގަވާއިދުގެ 

. ޚަރަދު ފުރިހަަމކޮށް ކޯޓަށް ުހށަހަޅަންވާނެއެވެ 37ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 
ގެ  އެދި ހުށަހަޅާ ޚަރަދުތަކުހޯދަން އެދޭ ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން  ހޯދަން
އެ ޚަރަދުތައް އެއީ  ،ތަފްސީލު ބަޔާންކޮށް ކޯޓަްށ ހުށަހެޅުމުން

ސްޓްރަރ ނަގައިދެވިދާނެ އެކަށީގެންވާ ޚަަރދެއްތޯ ކަނޑައަޅާނީ ކޯޓުގެ ރަޖި
 ފެކެވެ. ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކޯޓުގައި އަދާކުރާ މުވައްޒަ 

ކުރާ ރަޖިސްޓްރަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކޯޓުގައި އަދާރަޖިސްޓްރަރ ނުވަތަ  )ށ(  
އްކަންޖެހޭ ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ދަ، މުވައްޒަފު

ށް އަދަދު ކަނޑައެޅުމާއެކު، ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ އަމުރެއް ދެފަރާތަ
 ކޯޓުގެ ދޫކުރަންވާނެއެވެ. އެ އަމުރުގައި ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓަކު ސޮއިކޮށް

އިވާ ޚަރަދު ގަނޑު ޖަހަންވާނެއެވެ. މި ބަޔާންކުރެވުނު ޚަރަދުގެ އަމުރުގަ ތައް
ގެ ދޭންޖެހޭ ފަރާތުން ނުދީިފނަމަ، އެ ޚަރަދު ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމު

 އިޖުރާއަތުގެ ތެރެއިން  ތަންފީޒުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.

ކޯޓުން ޚަރަދު ބަލައި 
 ވަޒަންކުރުން 

އި ޚަރަދުގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގަކޯޓުން ޚަރަދު ބަލައި ވަޒަންޮކށް  )ހ(  .182
ނުވަތަ  ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ހިސާބުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ޚަޞްމުން ޙާޟިރުކޮށް

 އެ ނޫން ވެސް ގޮތްގޮތަށް ހެކި ހޯދުމުގެ ބާރު ރަޖިސްޓްރަރ ނުވަތަ
 ެއވެ.ރަޖިސްޓްރަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މުވައްޒަފަށް ލިބިގެންވެ

 ފެށިގެްނ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ ފޯމު ހުށަހެޅި ތާރީޚުން ޚަރަދަށް އެދި ފޯމު  )ށ(  
ނޑައަޅާ )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓުން ބަލައި ވަޒަންކޮށް ކަ  60

ތު ޚަރަދުގެ އަދަދު، ރަޖިސްޓްރަރ ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރަރގެ މަސްއޫލިއްޔަ
 އަދާކުރާ މުވައްޒަފު ކަނޑައަޅައި ނިންމަންވާނެއެވެ.

ރާޖަޢާ ޚަރަދުގެ އަމުރު މު 
 ކޮށްދިނުމަށް އެދުން 

ށްވުރެ ގިަނ ޚަރަދުގެ އަމުރުގައިވާ އަދަދާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެޭހނަމަ އެއް މެޖިސްޓްރޭޓަ  .183
ށް މެޖިސްޓްރޭޓުން މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓެއްނަމަ އެކޯޓެއްގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްއަ

ޓެއްނަމަ ރާ ކޯހުށަހެޅިދާނެއެވެ؛ ނުަވތަ އެ ކޯަޓކީ އެންމެ މެޖިސްޓްރޭޓަކު މަސައްކަތްކު
 އެިދ އެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްއަށް އެ އަމުރު މުރާޖަޢާކޮށްދިނުން

ދާބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ކުރެވޭ މުރާޖަޢާގައި ނިންމާ ނިންމުމަކީ ޚަރަ
 ނިންމާ އެންމެ ފަހު ނިންމުމެވެ. 
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ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ 
މަރުޙަލާގައި ހިނގާ 

 ޚަރަދުތައް ޝަރީޢަތުގެ 
  

މާ އެއްގޮތަށް ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ހިނގާ ޝަރީަޢތުގެ ޚަރަދުތަްއ ޙުކު  .184
. ޙުކުމް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތުން އެ މައްސަލައިގެ އަނެއް ޚަޞްމަށް ދޭންވާނެއެވެ

ގެ ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ނަގައިދޭނީ އެ މައްސަލަ ނިސްބަތްވާ ޓްރެކު
 ތަކަށް ނަގައިދޭ ބާވަތުެގ ޚަރަދެވެ.މައްސަލަ

އިޚްތިޞާޞްގެ މައްސަލަތަކުގެ 
 ޚަރަދު 

ރާޒު ކޮށްގެން އެ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ކޯޓަށް އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންނުވާ ކަމަށް އިއުތި  .185
ރު ކޯޓަށް ބެލެވޭ މައްސަލަތަކުގައި ވެސް ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދިނުމުގެ އިޚްތިޔާ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުދިނުމަށް 
 ކަނޑައަޅާގޮތް 

ނީ ހަމައެކަިނ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދިނުމުަގއި މައްސަލައިގެ ޙުކުމުގައި ބަޔާންކުރާ  .186
ވަތަ އެ މައްސަލައިގައި ޚަރަދު ދޭންޖެހޭނެތޯ އާއި ޚަރަދު ދޭންޖެހޭ ޚަޞްމަކީ ނު

ންކުރާނީ  އަދަދު ބަޔާޚަޞްމުންނަކީ ކޮބައ ކަމާއި ޚަރަދު ދޭންޖެހޭ ގޮތެވެ. ޚަރަދުގެ
 ޚަރަދުގެ އަމުރުގައެވެ.

 
 

 

އިޚްތިލާފެއް ނެތް 
މައްސަލަތަކާއި ކުދި 

މައްސަލަތަކުގައި ހެކި 
 ހާމަކުރުން 

ރެކުން ޓްއިޚްތިލާފެއްނުވާ ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކާއި ކުދި މައްސަލަތަކުގެ  )ހ(  .187
 ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި ހެކި ހާމަކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ. 

 ހެޅުްނ؛ދަޢުވާ ފޯމާއެކު ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ހުށަ (1)   
ންގާ މެޖިސްޓްރޭޓް އައިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި މައްސަލަ ބަލާ  (2)   

ޅާ ގޮތަކަށް އަދި އަންގާ މުއްދަތުގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަ
 ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުން.

ހެކިހާމަކުރުމުގެ އިސްތިސްނާ 
 ޙާލަތް 

ރެކުން ޓްއިޚްތިލާފެއްނުވާ ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކާއި ކުދި މައްސަލަތަކުގެ  )ހ(  .188
ާދގައިވާ ަވނަ މާއް 313ބަލާ މައްސަލަތަކާއި މަދަނީ އިޖުާރއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ހެކި  އުޞޫލުން ބޮޑެިތ މައްސަލަތަކުެގ ޓްރެކުން ަބލާ މައްސަލަތަކުގައި 
ކި ހެއި، ޚަޞްމުްނ ހާމަކުރުން ފިޔަވައި އެހެން މަަދނީ މައްސަލަތަކުގަ

 ހާމަކުރާނެ ވަގުތާއި ގޮތް 
އަޅައި އެ މައްސަލައެއްގެ އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުމުގައި މެޖިސްޓްރޭޓް ކަނޑަ

 ޚަޞްމުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 
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 މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގެ  ،މި ބާބުގެ ދަށުން ހެކި ާހމަކުރާނީ )ހ(  .189 ހެކި ހާމަކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު 
ނެވެ. ތަށް ތައްާޔރުކުރާ "ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓް" އިންއާ އެއްގޮ 38ފޯމު 

 ،އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ެމޖިސްޓްރޭޓް ކަނޑައަޅައި ތާރީޚުގައި
 ެނއެވެ.ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓު މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާ

މެހައި އެންލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓުގައި ހިމަނާީނ އެ މައްސަލައާ ގުޅުން ހުރި  )ށ(  
ކީ، އެ ލިޔުންތަކެވެ. އެ މައްސަލައާ ގުޅުން ހުރި އެންމެހައި ލިޔުންތަކަ 
ތުކުރާ ޚަޞްމަކު އެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާ ލިޔުންތަކާއި، އެ ފަރާުތން ވަާކލާ

ކު ކަމަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮްށފާނެ ލިޔުންތަކާއި، އެހެން ަޚޞްމަ
ން ޚަޞްމަކު ލިޔުންތަކާއި އެހެވަކާލާތުކުރާ ކަމަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފާނެ 

 އެ ވަކާލާތުކުރާ ކަމަކަށް ބާރުިލޭބ ލިޔުންތަކާއި، ާޤނޫނެއްގެ ަދށުން
 ފަރާތުން ހާމަކުރަންޖެހޭ ލިޔުންަތކެވެ.

އްވެސް މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރެވުނު ލިސްޓުގައި ހިމަނަންޖެހޭ އެ  )ނ(  
ތު  ދޮގު މަޢުލޫމާލިޔުމެއް ގަސްތުގައި ހާމަނުކޮށް ވަންހަނާ ކުރުމާއި

 ހިމެނުމަކީ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ ޢަމަލެކެވެ.
 ވަނަ  305ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓުގައި މަދަީނ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ރ(  

އަދި އެ  މާއްދާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭޮގތަށް ތަރުީތބުން ފުރިހަމަކޮްށ،
ކަން ލިޔުމުގެ ލިސްޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުޫލމާތު

 ބަޔާނުގައި ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހެކި ހާމަކުރިކަމުގެ ބަޔާން ލިޔެ އެ 
 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ޚަޞްމުންނަށް ލިޔުންތަކުގެ 
 ލިސްޓު ކޯޓުން ރައްދުކުރުން 

 ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓު ޚަޞްމުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ލަސްނުކޮށް   .190
ހު އެ އެ ލިސްޓުތައް ކޯޓުން ޚަޞްމުންނަށް ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެއަށްފަ

 ލިސްޓުގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނެ ގޮތާއި ވަގުތާއި، 
 އެ ލިޔުންތައް އެއް ޚަޞްަމކު އަނެއް ޚަޞްމަކާ ހިްއސާކޮށް، ދައްކައި، 

ދާނެ ގޮުތެގ ނަމަ އެކަން ކުރިއަށް ގެންއެ އެއިން ލިޔުމެއްގެ ނަކަލެއް ނަގަން ބޭނުންވާ 
 އިރުޝާދު ކޯޓުން ޚަޞްމުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

ހެކި ހާމަކުރުމުގެ ޚާއްޞަ 
   އުޞޫލުގެ އިޖުރާއަތު 

ހެކި ހާމަކުރުމުގެ އުޞޫލުން ޚަޞްމު ހާމަކޮށްފައިވާ ހެއްކަކީ  )ހ(  .191
ނަމަ، ވާމައްސަލައިގައި ހެކި ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ މަދު ހެކި ކަމުގައި
 ޤާނޫނުގެ ނުވަތަ ބައެއް ލިޔުން ހާމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ކަމެއް އަނެއް ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން  307
ކުރުވުމަށް ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި ޚަޞްމަކަށް ކޯޓަށް 

ވާއިދުގެ މި ގަ  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މި ބާވަތުގެ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ
 އިންނެވެ. މި ފޯމުގައި ޚަޞްމު އެދޭގޮތުގެ 31ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

 ތަފްސީލު އަދި އަމުރުކުރަން އެދޭ ގޮތް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށްނ އަމުރެއް ނެރުމާމެދު ކޯޓުްނ ގޮތެއް  )ށ(  
ގެ މުހިންމު އެ ލިޔުމު ނިންމުމުގައި މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ ކަންކަމަށާއި،
ދާގައި ަވނަ މާއް  302ކަމުގެ މައްޗަށާއި، މަދަނީ އިޖުާރއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިާޢޔަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

ޚަޞްމަކަށް ނުވާ ފަރާތެއްގެ 
މައްޗަށް ހެކި ހާމަކުރުމަށް 

   ކުރާ އަމުރު 

، ހިޔާޒަތުގައި ބައިގައި ނުވަތަ އެ ަފރާތުގެދަޢުވާއެއްގެ ޚަޞްމަކަށް ނުވާ ަފރާތެއްގެ ކި  .192

ފެދޭނެ އުނުވަތަ ބެލުމުގެ ދަށުގައި، ނުަވތަ ބާރުގެ ދަށުގައި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 
އްގެ މައްޗަށް، މައުޟޫޢަކާ ގުޅުން ހުރި ލިޔުންަތކެއް ހުންނާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކޮންމެ މީހެ

ދުވަލުގައިވާ ދި ިމ ގަވާއިުދގެ ޖައެ ލިޔުމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަުމރުކޮށް ދިނުމަށް އެ
 ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  31ފޯމު 

ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން 
ހެކި ހާމަކުރުމުގެ އަމުރަކަށް 

 އެދި ހުށަހެޅުން 

ނޫނަކުްނ ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ހެކި ހާމަކުރުމަށް ކޯޓުގައި އެދުމަށް ޤާ  .193
ހެއްގެ މައްޗަްށ ހުއްދަކުރާ ހާލަތުގައި، މައްސަލައެއްގެ ޚަޞްމަކަށް ވާނެކަމަށް ބެލެވޭ މީ

ގެ އަމުރަކަށް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހެކި ހާމަކުރުމު 311މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
 އެފަަދ އަމުރަކަށް އެދޭނީ  އެދޭނަމަ، 

 އިންނެވެ. 31 މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު

ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ 
ޓްރެކުން ބަލާ 

މައްސަލަތަކުގައި ހެކި 
ހާމަކުރުމާބެހޭ ޚާއްޞަ 

  އިޖުރާއަތު

ޓްރެކުން  ކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަށް އަމުރު ނުކުރާހާ ހިނދަކު، ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ  .194
ރާނީ މަދަނީ މެހައި މައްސަލަތަކުގައި، ހެކި ހާމަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުބަލާ އެން

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ފެށިގެން އެ މާއްދާގައި  313އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތަށެވެ.

ލިޔުމެއް ހުއްޓުވުމުގެ 
 އަމުރަކަށް އެދުން 

މަޞްލަޙަތަްށ  ބައެއް ހާމަކޮށްފިނަމަ އޭގެ ސަަބބުން ާޢންމު ލިޔުމެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއްގެ  .195
ނެރެދިނުމަްށ  އުނިކަން އަތުވެދާެނނަމަ، އެ ލިޔުމެއް ހާމަކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ އަުމރެއް

ވާއިދުގެ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް އެދެވިދާނެއެވެ. އެފަދަ އަމުރަކަށް އެދޭނީ  މި ގަ
 އިންނެވެ. 31ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

 
 

 

ވާ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ެހކިބަސް ހުށަހަޅާނީ ާޢންމުކޮްށ ހުޅުވާލެވިފައި  .196  ހެކިބަހާބެހޭ ޢާންމު އުޞޫލު 
ތުގެ ޝަރީޢަތެއްގައި ހެކިބަސްދޭ މީހާ އަނގަބަހުން ހެކިބަސް ދީގެންނެވެ. ޝަރީޢަ

ކިބަސްޭދ ހެއަޑުއެހުމެއް ފިޔަވައި، އެ ނޫްނ އަޑުއެހުމެއްގައި، ހެކިބަސް ުހށަހަޅާނީ 
 ކިަބހުގެ ބަޔާނަކުންނެވެ. މީހާގެ ލިޔުމަކުން ދީފައިވާ ހެ
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ހެކިބަހުގެ ބަޔާން އޮންނަންވީ 
 ގޮތް 

ާމއި، އެ ވަކި ވާޤިޢާއެއް ސާބިތުކުރުމަށްަޓކައި ހެކިބަސް ބޭނުންވާ ކަންކަ )ހ(  .197
ޅޭނެ ވާޤިޢާއެއް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކަިއ ހެކިބަސްދޭނެ ފަރާތްތައް ހުށަހެ

 ،ފަާރތްތަކާއިމިންވަރާއި، ޝަރީޢަތުގައި އަނގަބަހުން ހެިކބަސްދޭނެ 
ހުގެ ަބޔާނުން ހެކިބަ، ލިޔެފައިވާ ހެކިބަހުގެ ބަޔާނުން ހެިކބަސްދޭ ފަރާތްތަކާއި

 ހެކިބަސްދޭނަމަ، ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ބަޔާނުގެ ދިގުމިނާިއ ބަޔާން 
އިްބތިދާީއ އަޑުއެހުމުގައި މެޖިސްޓްރޭޓަށް  އޮންނަންވީގޮތް

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.  
 ހެކިބަހުގެ ބަޔާން އޮންނަްނވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގެ  )ށ(  

ްނނަނިވި އަގައިވާ ނަމޫނާ އާ އެއްޮގތަށެވެ. ހެކިަބހުގެ ބަޔާނުގައި  39ފޯމު 
 މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައި އޮންަނންާވނެއެވެ.

 މައްސަލަ ނުވަތަ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު؛ (1)   
 މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންގެ މަޢުލޫމާތު؛ (2)   

 ހެކިބަސްދެނީ ކޮން ޚަޞްމެއްގެ ފަރާތުންކަން؛ (3)   

ކާކުކަން  ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި، ދާއިމީ އެޑްރެހާއި، (4)   
އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރު، ސޮއި އަދި 

 އިނގިލީގެ ނިޝާން؛
ެގ އެގްޒިބިޓެއްހެކިބަހުގެ ބަޔާނުގަިއ ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންމެ  (5)   

 ނަންބަރު؛
 ބަޔާން ދީފައިވާ ތާރީޚް. (6)   

 ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިން 
  މެދުވެރިކޮށް ދެވޭ ހެކި 

 ހެކިބަސްދޭ ފަރާތް ކޯޓަށް ީސދާ ޙާޟިރުވުމުގެ ބަދަލުގައި، ޚާއްޞަ  )ހ(  .198
 ހެކިބަސް ޙާލަތްތަކުގައި، ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް އެފަރާތުން

ހުރީ  ކޯޓަށް ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ހެކިބަސްދޭ މީހާދިނުމަށް 
ޝަރީޢަތް ހިނގަމުްނދާ ރަށްޫނން އެހެން ރަށެއްގައި ނުވަަތ ބޭރު 

އްދަތެއް ޤައުމެއްގައި ކަމަށްވެފައި އޭނާ ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވުމަށް ދިގު މު
ތެއް ނެގުމުގެ ސަބަބުން، ޢަުދލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ދިގު މުއްދަ

ގުމުގެ ސަބަބުްނ، މަްއސަލަ ލަސްވާކަމަށް މެޖިސްޓްރޭޓަށް ނެ
ތައް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި ިމފަދަ ޙާލަތްތަކަކީ ޚާއްޞަ ޙާަލތް

 ކަމުގައި ބެލިދާނެއެވެ.
ށެއްގައި ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހުރީ ޝަރީޢަތް ހިނގަމުންދާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަ  )ށ(  

 ބުނެފައިވާ ފަދައިން ވީޑިއޯ  ކަމަށްވާނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި
ޓަށް ކޯކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް ނަގަންވާނީ އެ ރަށެއްގެ 

 ،އެ މީހާ ޙާޟިރުކޮށް، އެ މިހަކީ ކާކުކަން ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު
 މެޖިސްޓްރޭޓެއްގެ ކުރިމަތީގައި ހުވައި ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. 
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ހާ އަކީ ގަުއމެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ، އަދި އެމީ ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހުރީ ބޭރު  )ނ(  
ކާކުކަން މައްސަލަ ބަލާ ކޯޓަށް ކަށަވަރުކުރެވޭނަމަ، ވީޑިއޯ 

ހެއް ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް އެމީހެއްގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ހުރަ
 ނެތެވެ.

ކޮށްފައިވާ އިޤުރާރުވެ ސޮއިއެ ލިޔުމަކީ ނުވަތަ ހެކިބަހުގެ ބަޔާނަކީ ތެދުކަމަށްުބނެ   .199  ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުން
ހަކު ކޯޓުެގ ލިޔުމެއް ކަމުގައިވެފައި، އެ ލިޔުމުގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދީިފނަަމ، އެމީ

ނުގަިއ ޙުރުމަތް ކެނޑީ ކަމުގައި ބަލަިއ، ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ ކުށަށް ޤާނޫ 
 ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އަދަބު ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ބުނާ ހެކީގެ އިވުނުކަމަށް 
 ގޮތުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވޭ ހެކި 

ރުޙަލާގައި ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިބަުހގެ ބަޔާނަށް މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ މަ  .200
، ކޯޓުން ެއ ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އެ ބަޔާން ުހށަހެޅި ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ޭބނުްނވާނަމަ

 ޙާޟިރުކޮށް  ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްނޫންގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ިހނދަުކ، އެ ބަޔާން ދީފައިވާ
 ނޫން އެއޭނާގެ ހެކިބަސް ޝަރީޢަތުގައި ނަގައިދިނުމަށް ކޯޓުގައި އެދެންވާނެއެވެ. 

އިވުނުކަމަްށ  ގޮތަކަށް ޝަރީޢަތުެގ މަރުޙަލާގައި ހެކިބަހުގެ ބަޔާނަށް ރިޢާޔަތްކުެރވޭނީ
 ބުނާ ހެކީގެ ގޮތުގައެވެ.

އެފިޑަވިޓަކުން ހެކިބަސް 
 ހުށަހެޅުން 

ލަތުގައި ނުަވަތ ނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނުގައި ުނވަތަ އެހެން ާޤނޫނަކުން ލާޒިމުކުރާ ހާމަދަ  .201
ހުގެ ބަޔާނުގެ ކޯޓުން އެފަދައިން ކަނޑައަޅައިފި ހިނދެއްގައި ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ހެކިބަ

ރާތެއްގެ ބަދަލުގައި ނުވަަތ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ބަޔާނުގެ އިތުރުން ހެިކބަސްދޭ ފަ
 ށް ހުށަހެޅޭނީ އެފިަޑވިޓް މެދުވެރިކޮށެވެ.ހެކިބަސް ކޯޓަ

އެފިޑަވިޓްގެ ބޭނުމަށް 
  ހުވާކުރުން 

ވި އެފިޑަވިޓްގެ ބޭނުމަްށޓަކައި ުހވާކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި އަްނނަނި )ހ(  .202
 ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތީގައެވެ.

 ފަނޑިޔާރަކު؛ (1)   
މެއްގައި ނުވަތަ ބޭރު ގައު ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ (2)   

ނަމަ އެ ގައުމެއްގެ ޤާޫނނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތން 
 ނޯޓަރީ ޕަބްލިކް؛ ނުވަތަ  ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

 ޤާނޫނެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެހެން ފަރާތެއް. (3)   
ބަހުގެ ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެަމތިން ހެކި 1މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) )ށ(  

 އެވެ. ބަޔާނުގެ ބޭނުމަްށޓަކައި ހުވައިކުރުމަށް މި ކޯޓަށް ހުށަހަޅިދާނެ

ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ ޝަރުޠު 
 ފުރިހަމަވުން 

 ތަ ޝަރުޢީ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިބަސްދޭ މީހަކީ ޤާނޫނުން ނުވަ  .203
ކުރަން ގޮތުން ހެކިބަސް ދިނުަމށް ަޝރުޠު ފުރިހަމަވާ މީހަކުކަން ކޯުޓން ކަށަވަރު

 ވާނެއެވެ.

ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ކުރިން 
 ހުވައިކުރުން 

ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ކުރިން ހެކިބަސް ދޭ މީހާ ޚަތިމުގައި އަތްލައިގެން  )ހ(  .204
 އަންނަނިވި އިބާރާތުްނ ހުވައި ކުރަންވާނެއެވެ. 
"މި މަޖިލީހުގައި އަހުރެންނާ ކުެރވޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ިދނުމުަގއްޔާއި، 
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އަހުރެން ބުނާ ކޮންމެ ބަހެއްަގއި ތެދުބުނުމަށާއި، ޙަޤީޤަތާ ިޚލާފަށް 
 ގަންދީ ހުވައިކުރަމެވެ."هللا އެއްވެސް ބަހެއް ނުބުނުމަށް މާތް 

ވައި އެ މީހަުކ ހު ،ޚަތިމުގައި އަތްނުލެވޭ ޙާލަތުގަިއ ހުރި މީހަކުނަމަ )ށ(  
 ކުރާއިރު ޚަތިމު އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި ބޭއްވިދާނެއެވެ.

ހެކިބަސް ނަގަންވާނީ  ،ހެކިބަސްދޭން ހުރީ ޣައިރު މުސްލިމެއްނަމަ )ނ(  
 ،ނަމަދޮގު ވާހަކައެއް ބުނެފި ،ތެދުބުނުަމށް އޭނާ އިޤްރާރުވާ ކަމަށާއި

  އެނގޭކަން ޤާނޫނީގޮތުްނ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅު އެޅޭނެކަން އޭނާއަށް
 އޭނާގެ ބަޔާން ނެގުަމށްފަހުއެވެ. ،ބަޔާންކޮށް

 
 

 

ވަކި ކަމެއް އިވުނުކަމަށް ބުނެ 
  ދޭ ހެކި

މެއް އިވުނު މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ިތރީސްވަނަ ބާބުގެ ޭބނުމަށްޓަކައި، ވަކިކަ  .205
އްޗެއް އެޝަީރޢަތަށް ހެކިބަސްދޭ މީހަކަށް ސީާދ ފެނުނު ކަމަށް ބުނެ ދޭ ހެިކބަހަކީ 

 ކަމެއް ފެނުނު ނުވަތަ އިވުނު އެއްޗެއް ބަޔާންކުުރމުގެ ބަދަލުގައި، އެެހން މީހަކަށް ވަކި
 ބުނި ބުނުމެއް، ކަމަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ވަކި އެއްޗެއް އަޑުއިވުނު ކަމަށް އެމީހަކު

 މަށް ބުނެ ދޭ ހެކިބަހެވެ.ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް އަޑުއިވުނު ކަ

އިތުރު ހެއްކެއް ހުށަހެޅުމަކާ 
ނުލައި ހެކީގެ ގޮތުގައި 
  ބަލައިގަނެވޭނެ ލިޔެކިޔުން 

ރޭގައި ހިމެނޭ ވިޔަފާރިއެއްގެ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ ރެކޯޑުތަކުގެ ތެ )ހ(  .206
 ން އިތުރަށްލިޔުމަކީ އެ ލިޔުމެއްގެ ޞައްޙަކަމާއި އެ ލިޔުމުން ދޭހަވާ ކަންކަ

ނެ ސާބިތުކުރުމަކާ ނުލައި ހެކީެގ ގޮތުގައި ޝަރީޢަަތށް ބަލަިއގަނެވޭ
 ލިޔުމެކެވެ.

ގެ ނުވަތަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި، ވަކި ލިޔުމަކީ ވިޔަފާރިއެއް )ށ(  
ކަމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ ރެކޯޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލިޔުމެއް

އްގެ ބެލެވޭނީ، އެ ލިޔުމެއް ނިސްަބތްވާ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ އިާދރާއެ
 އޮފިސަރަކު/ހުއްދަދެވިފައިވާ މުވައްޒަފެއް 

ގައި ސޮއިކޮށް، އެ ތަނެއްގެ ސިއްކައެއް އެ ލިޔުމުގައި އެ ލިޔުމު
 ޖަހާފައިވާނަމައެވެ.

ކާ މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ވަކި ލިޔުމަ )ނ(  
ނެ ގުޅޭގޮތުން މި މާއްދާގެ )ހ( ައދި/ނުވަތަ )ށ( އަށް ޢަަމލުނުުކރެވޭ

 ކަމުގައި ކޯޓަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.
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ޚަބީރުންގެ ހެކި ބަސް 
  ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

ބީރަކު ޚަމަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތުގައި ހެކިބަސް ނެގުމަށްޓަކައި  )ހ(  .207
ރިޕޯޓު  ޙާޟިރުކުރެވޭނީ، އަދި މައްސަލައިގެ ހެކީގެ ތެރޭގައި، ޚަބީރެއްގެ 

 ހުއްދައާއެކުގައެެވ.ހިމެނޭނީ ކޯޓުގެ 
ށަހަޅާނީ ހުމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދައަށް އެދި ކޯޓަށް  )ށ(  

 40 ޯފމު އަންނަނިވި ކަންަކން ހިމެނޭޮގތަްށ، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ 
 އިންނެވެ.

 ޚަބީރުގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ އަންދާޒާ؛ (1)   
 ޚަބީރުގެ ހެކިބަސް ބޭނުންވާ ދާިއރާ؛ (2)   
 ހެކިބަސް ނަގަނީ ކޮންކަންތަްއތަކަކާ ގުޅިގެންކަން؛ އަދި (3)   
 ޚަބީރުގެ ނަން. (4)   

އިލްމީ  /ޚަބީރުގެ ޝަރުޠު 
 ސަނަދު 

ކިބަސް މި ބާބުގެ ދަށުން ހެކިބަސް ނެގުމަށް ހުށަހެޅޭ ޚަބީރަކީ، އެ ޚަބީރެއްގެ ހެ  .208
ދަލިިބފައިާވ ދާއިރާގައި ރެޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ހުއްނެގުމަށް ހުަށހެޅިފައިވާ 

 ކޯޓަށް ފަރާތެއް ނުވަތަ އެ ދާއިރާއެއްގެ ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތެއް ކަމަށް
 ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެެއވެ.

ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ނުވަތަ 
އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި 

  ނެގުންޚަބީރުން ހެކިބަސް 

ތަ ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ނުވަ )ހ(  .209
ީބރެއްގެ އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ބެލޭ މައްސަލައެއްގައި، ޚަ
އިވާ ވަކި ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ ޮކންމެ ޚަޞްމަކަށް ދެވޭނީ، ކަނޑައަޅާފަ

 ކި ހުށަހެޅުމަށެވެ. ކަމަކާ ގުޅިގެން އެންމެ ޚަބީރެއްގެ ހެ
ން ބެޭލ ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ނުވަތަ އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކު  )ށ(  

ޓަކައި މައްސަލައެއްނަމަ، އެ މައްސަލައެއްގައި އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުަމށް
ޚަބީރު ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭުނންވާަކމަކަށް 

ޤަބޫލުކުރެވޭަނމަ، ޚަބީރުގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް މެޖިސްޓްރޭޓަށް 
 މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަކަށް އޭނާ ޙާޟިރުކުރެވިދާނެއެވެ.

ޚަބީރުގެ ރިޕޯޓުގައި 
 ހިމަނަންޖެހޭ ބައިތައް 

 ޚަބީރުގެ ރިޕޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އަންނަނިވި ބައިތައް ހިަމނަންވާނެެއވެ.   .210

 ޒިންމާތައް އެނގޭކަން؛ކޯޓުގެ މައްޗަށް ޚަބީރަށް އޮތް  )ހ(  
 ދިއައެ ޒިންމާތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުުކރިކަން އަންގައިދޭ ބަޔާނެއް؛  )ށ(  
 ރިޕޯޓު އެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ އިރުޝާދުތައް.  )ނ(  
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 ހުންނަންވާނެއެވެ.މި ކޯޓުގައި ތަންފީޒީ ޑިވިޝަނެއް  )ހ(  .211 ތަންފީޒީ ޑިވިޝަން 

ނީ ކޯޓުގެ ކޯޓުގެ ތަންފީޒީ ޑިވިޝަނަށް ހުަށހެޅޭ ތަންފީޒީ މައްސަލަތައް ބަލާ )ށ(  
ހިެގންދާނޭ ހުރިހާ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މެދުގައި މައްސަލަތައް ހަމަހަމައަށް ބެ

އުޞޫލަކުން ކޯޓުގެ ހުރިހާ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މެދުގައިއެވެ. އެއް 
ރޭޓް ރާ މެޖިސްޓްމެޖިސްޓްރޭޓަށް ވުރެ ގިނަ މެިޖސްޓްރޭޓުން މަސައްކަތްކު

ނީ ކޯޓުގެ ކޯޓުތަކުގައި ތަންފީޒީ ޑިވިަޝންގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސް ކުރާ
 އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްއެވެ. 

ށް ނުވަތަ ތަންފީޒީ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު ބެލުމަށްފަހު، ަތންފީޒީ ޑިވިޝަނަ )ނ(  
ރުމަށް ކުތަންފީޒީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިތުރު މެޖިސްޓްރޭޓުން ޢައްޔަން 

 ހުރަހެއް ނެތެވެ.
ށަހެޅުނު ތަންފީޒީ ޑިވިޝަނުން އެ ޑިވިަޝނުގެ މަސައްކަތް ހިންގި ޮގތާއި ހު  )ރ(  

މައްސަލަތަކާއި ތަންފީޒު ކުރެވުނު އަދި ތަންފީޒު ނުކުރެވި ހުރި 
އް( )ހައެ 6މައްސަލަތަކެއް ހުރިނަމަ ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ކޮންެމ 

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްއަށް ރިޕޯޓެއް މަހަކުން ޖުޑީޝަލް ދާއިާރގެ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ގުކުރާ ކޯޓުގެ ތަންފީޒީ ޑިވިޝަނަށް އެހީތެރިވެދޭނީ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އަ  )ބ(  
ން އެއް ކޮމިޓީންނެވެ. ކޮންެމ ދާއިރާއެއްގެ އަގުކުރާ ކޮމިޓީގައި މަދުވެގެ 

 ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންޓަކު ުހންނަންވާނެއެވެ.
 ޖުޑީޝަލް މި ކޯޓުގެ ތަންފީޒީ މަސައްކަތް ކުރާނީ، މި ކޯޓު ހިމެނޭ  )ޅ(  

ސައްކަތް މަ ދާއިރާއަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ، ތަންފީޒީ އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން އެ 
 ކޯޓުގެ މި)ިތެނއް( ތަންފީޒީ އޮފިސަރުންނެވެ.  3ކުރުމަށް ޢައްޔަން ކުރެވޭ 

  މަސައްކަތްތަންފީޒީ އޮފިސަރުންގެ މަސައްކަތާއި އަގުކުރާ ކޮމިޓީގެ
ންޓް އޮފް ކުރުމަށް އެއް މުވައްޒަފުންތަކެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ބާރު ޑިޕާޓްމަ

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ޖުޑީޝަލް
ންނަްށ ތަންފީޒީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޢައްޔަން ކުރެވޭ ތަންފީޒީ އޮފިސަރު  )ކ(  

އްގެ ނޑައަޅާ ގޮތެއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކަ ޖުޑީޝަލްޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 
 މަތިން އެކަށޭނަ ތަމްރީން ދޭންާވނެއެވެ.
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 ބޭނުމުގައި ތަންފީޒީ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކު ޙުކުމެއް ތަންފީޒުކުރުމުގެ )އ(  
 މީހެއްގެ ގޮވަތި ގެދޮރަށް، ުނވަތަ އޮފީހަކަށް ވަްނނަނަމަ، ނުވަތަ
ތަ އުޅަނދަކަށް އަރާނަމަ، ނުވަތަ ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރާނަމަ، ނުވަ

ޓް ޖިްސޓްރޭމުދަލެއް ހިފަހައްޓާނަމަ އެކަމެްއ ކުރަންވާނީ ތަންފީޒީ މެ
ރު ސޮއިކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓު އަމުރެއް އޮވެގެންނެވެ. މި ކޯޓު އަމު

 އޮންނަންވާނީ 
 ށެވެ.ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަ 41މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

 ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަްށ އެދޭނީ  )ހ(  .212 ތަންފީޒު ކޮށްދިނުމަށް އެދުން 
ށް އެދި ގައިވާ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަ  42ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގެ ފޯމު މި 

   ހުށަހަޅާ ފޯމުންނެވެ.
 ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ތަންފީޒު ކޮށްދިނުމަށް އެދެވޭނީ ކޯޓުން )ށ(  

ފައިވާ ޙުކުމުގައި ނުވަތަ ނެރެފައިވާ ައމުރުގައި އެ ކަމަކަށް ކަނޑައަޅާ
 ންނެވެ.މުއްދަތު ހަމަވުމު

، ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަން އެދެނީ ރަހުނެއް ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމެއްނަމަ )ނ(  
ލްކުގައި މި ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ދަރަނިވެރިޔާގެ 

އްކަތް ހުރި މުދަލުގެ ތަފްސީލު ހޯދުމަށް ވީ ވަރަކުން އަރަނިވެރިޔާ މަސަ
ރުމަށް އެދޭ ލިބޭ ތަފްސީލު ޙުކުމް ތަންފީޒުކުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެގޮތުން 
 ފޯމުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ތަންފީޒު ފޯމާއެކު 
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 

ުތ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމާއެކު އަންނަނިވި ލިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާ  .213
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ނުވަތަ އަމުރުގެ ކޮޕީ.ތަންފީޒުކޮށްދިނުަމށް އެދޭ ޙުކުމް  )ހ(  
މަ އެކަމަށް ތަމްސީލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަ )ށ(  

 ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޯމު.
ންކޮށް ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ ތަމްސީުލކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް ޢައްޔަ )ނ(  

 .ލިޔުންަތއްފާސްކޮށްފައިވާ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން ނުވަތަ ޤަރާރު ފަދަ 
ނީގެ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީއެއް ލިބިެގން ހުށަހަޅާނަަމ ޕަވަރ އޮފް ެއޓަރ )ރ(  

 ކޮޕީ.
މަށް ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދާ ހުރި ތަާނބެހޭ މަޢުލޫމާުތ ފަދަ ަތންފީޒުުކރު )ބ(  

 .އެހީއަކަށްވާނެ ކަމަށް އަރަނިވެރިޔާއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު
ނަމަ، ޙުކުމަކީ ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމެއްތަންފީޒުކުރަން އެދޭ  )ޅ(  

ނުމަްށ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަޅައިދި  372މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
 އެދޭ ފިޔަވަޅުތައް.
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ޅާ ުދވަހުން ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ތަންފީޒު ކޮށްދިނުމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަ )ހ(  .214 ފޯމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން 
)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ  03 ފެށިގެން ރަސްމީ

 ބަލައިގަތުމާމެދު ގޮތެއް ިނންމަްނވާނެއެވެ.
 ކޯޓުން ޙުކުމް ތަންފީޒުކޮށްދިނުމުގެ މައްސަލަ ބަލައިގަނެވެން ނެތްކަަމށް  )ށ(  

 30 ނިންމާ ނިންމުން ޮއންނަންާވނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު
 ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.

ފޯމެއް ހުށަހެޅުމެއްނެތި 
ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ ޙުކުމްތަކާއި 

 އަމުރުތައް 

ޙުކުމެއް  ، ވެސްޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ތަްނފީޒު ޮކށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައި ނުިވނަމަ  .215
ކޮށްފިނަމަ، ެއ ނުވަތަ އަމުރެއް ތަްނފީޒު ކުރުމަްށ މަތީ މަރުޙަލާއެއްގެ ކޯޓަކުން ައމުރު

 ނެއެވެ.ރެއް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޯޓުން ފަށަން ވާޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމު

ތަންފީޒުކުރަން ހުށަހެޅިކަން 
 އެންގުން 

ކަން ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް އެދި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެ )ހ(  .216
 ފަރާތަށް އަްނގަންވާެނއެވެ. ދަޢުވާލިބޭ

ންވާނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ އެންގުން އަންގައި ފޮނުވާ ނޯޓިސް އޮންނަ  )ށ(  
. ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ 30މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގެ ފޯުމ 

ނުމަށް އަރަނިވެރިޔާ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމުގައި އަޅައި ދި
ގައި ޙާޟިރުއެދިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ދަރަނިވެރިޔާގެ ޣައިރު 

 އަޅައިދޭން އެދިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް 
 މި ނޯޓިހުގައި ކޯޓުން ބަޔާންކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ.

ތަންފީޒު ކުރުމުގެ  ނޯޓިސް 
 ރައްދުކުރުން 

ފީޒުކުރުމުގެ  އަންނަނިވި ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަަކށް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ބަާލނީ ޙުކުމް ތަން  .217
ޢުވާލިބޭ ދަވަތަ ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު މައްސަލައިގައި ފޮނުވަންޖެހޭ ނޯިޓސް ނު

 ފަރާތަށް ރައްދުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.
ސް ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަާރތް ނުވަތަ އެފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކަށް ޯނޓި )ހ(  

 އަމުރު ރައްދުކުރުން.
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް ކަމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކޯޓަށް )ށ(  

 އަންގާފައިވާ އެޑްރެހަކަށް ނޯޓިސް ނުވަތަ އަމުރު ރައްދުކުރުން.
ހެއްކަމަށް ދަޢުވާލިބޭ މެއިލް އެޑްރެ-ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ޕޯސްޓް ނުަވތަ އީ )ނ(  

ށް ނޯޓިސް ފަރާތުން ކޯޓަށް އަންގާފައިވާ ޕޯސްޓް ނުވަތަ އީމެއިލް އެޑްރެހަކަ
 ނުވަތަ އަމުރު ފޮނުވުން.

މައުޟޫޢީ  ރާތަށް ލިޔުމެއް ރައްދުކުރެވޭނެ ނަންބަރެއް ކަމަށްދަޢުވާލިބޭ ފަ )ރ(  
ކަށް ޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކޯޓަށް އަންގާފައިވާ ނަންަބރަ

 ނޯޓިސް ނުވަތަ އަމުރު ފޮނުވުން.
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަީކ ޤާނޫީނ ަޝޚްޞެއްނަމަ، އެ ފަރާތުގެ ރަިޖސްޓްރީ  )ބ(  

އެޑްރެސް ކަމަށް އެ ޝަޚްޞެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ދީފައިވާ 
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މެއިލްއަކަށް ނުވަތަ ނަންބަރަކަށް ޯނޓިސް ނުވަތަ -އެޑްރެހަކަށް ނުވަތަ އީ
 އަމުރު ފޮނުވުން.

ޖެ ފައިވާ ގޮތަށް ނޯޓިސް ނުޮފނުވިއްމި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށް )ޅ(  
ތެއްގެ ޙާލަތެއްގައި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުގެ މަސްއޫލުވެރިއަކަށް ނުވަތަ އެ ފަރާ

ނުވަތަ ނަންބަރަކަށް ޯނޓިސް ނުވަތަ  މެއިލްއަކަށް-އެޑްރެހަކަށް ނުވަތަ އީ
 އަމުރު ފޮނުވުން.

ޖެ އްމި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ނޯޓިސް ނުފޮނުވި )ކ(  
އެޑްރެހަށް  ޙާލަތެއްގައި ކުންފުންޏެއްނަމަ އެ ކުންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރއެއްގެ

 ނުވުން.ފޮ ނުވަތަ އީމެއިލްއަށް ނުވަތަ ަނންަބރަކަށް ނޯޓިސް ނުވަތަ އަމުރު 

ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްގެ 
މަސްއޫލުވެރިން ކަމުގައި 

 ބަލާނެ މީހުން 

 ބޭނުމަށް ާޤނޫނީ ޝަޚްޞެއްގެ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ   .218
 މަސްއޫލުވެރިން ކަމުގައި ބަލާނީ އަންނަނިވި މީހުްނނެވެ.

 ކުންފުންޏެއްނަމަ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރުން. )ހ(  
 ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ ނުވަތަ ޕާޓްނަރުން. )ށ(  
ގެ ރައީސް ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީކްލަބެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްަނމަ  )ނ(  

 މެންބަރުން.
ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްނަމަ ޕާޓީ ތަމްސީލުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  )ރ(  

 ރާތް.ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާ ފަ
 ،ނަމަމި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބުނާފަދަ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ނުވާ )ބ(  

 ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ރައީސް ނުވަތަ ޗެއަރޕަރސަން ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް 
 ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް.

ކުންފުނީެގ ލޯކަލް  ،ޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއްނަމަރަ-ރާއްޖޭގައި ރީ )ޅ(  
 ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް.

ރައީސް  އެ ތަނެއްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ،މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްނަމަ )ކ(  
 ނުވަތަ މެންބަރުން.

ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ތަންފީޒު 
 ކުރާނެ ގޮތް 

ންފީޒު ކުރާނީ ތަންފީޒުކޮށްދިނުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ ޙުކުމްތަކާއި އަމުރުތައް ތަ )ހ(  .219
 އެ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އެ އަމުރެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުަށހެޅިފައިވާ އާބިޓްރޭޝަނުގެ އެވޯޑު ނުވަތަ  )ށ(  
ރާއްޖޭގެ މައްސަލައެއްގައި ނެރެފައިވާ އަމުރުތައް ތަންފީޒު ކުރާނީ  ދިވެހި 

 އާބިޓްރޭޝަންގެ ޤާނޫނާއި ެއ ޤާނޫނުގެ ަދށުން ހަާދފައިވާ ަގވާއިދާ 
 އެއްގޮތަށެވެ.

ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ 
 މައްސަލަތައް ބެހިގެންވާ ގޮތް 

 ގޮތަށެވެ. ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެހިގެންވަނީ އަްނަނނިވި ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް  .220
 ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލަ. )ހ( 
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 ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލަ. )ށ(  
 .މައްސަލަފައިސާ ނުހިމެނޭ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމުގެ  )ނ(  

ތަންފީޒު ކުރުމުގައި 
 ޢަމަލުކުރާނެ ޢާންމު އުޞޫލު 

ގެ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ ބާވަތެއް )ހ(  .221
މައްސަލަތަކުގައި ވެސް އިސްކަންދޭން ވާނީ އަރަނިވެރިޔާގެ 

ން މަޞްލަޙަތަށެވެ. ތަންފީޒު ކުުރމުގެ މަރުޙަލާގެ އެއްވެސް ހިސާބަކު
ުރޞަތެއް ފުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާިލބޭ ަފރާތަށް ދޭން ޭބނުންވާ ކޮންމެ ދަޢުވާކު

 ކޯޓުން ދޭންވާނެއެވެ.
ންނުވާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދޭ ލުއިގެ ސަބަބުން ކޯޓުގެ ވަގުތު އެކަށިގެ )ށ(  

ވާކުރާ ގޮތެއްގައި ގެއްލިގެންދާކަމަށް ޯކޓަށް ފެނިއްޖެ ިހނދެއްގައި ަދޢު
އްސަލަ އަުމރަކުން ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަ ފަރާތުން ދޭ ފުރުަޞތު ކޯޓު 

 ބަލާ މެޖިސްޓްރޭޓަށް ލިބިެގންވެެއވެ.

ފަރާތުން ދޭން  ދަޢުވާކުރާ 
ބޭނުންނުވާ ފުރުޞަތެއް ކޯޓުން 

 ނުދިނުން 

ކުރާ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާ )ހ(  .222
ން ދީގެން ރާ ފުރުޞަތެއް ކޯޓުފަރާތުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ޭދން އިންކާރުކު

 ނުވާނެއެވެ.

އްސަލައެއްގެ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ނުކޮށްގެން ހުަށހެޅޭ މަ )ށ(  
( )ހަތެއް 7ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް އޮންނަ ދުވަހު ނުވަތަ ގިނަވެގެން 
ކަމަށް ރާނެ ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޙުުކމް ނުވަތަ އަމުރު ތަްނފީޒު ކު

އް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާުތން ކޯޓުގަިއ ބުނެފިނަމަ އެކަމުގެ އިްނިތޒާމުތަ
ކަށް މި )ހަތެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދިނުމަ 7ހަމަޖެއްސުމަށް ގިނަވެގެން 
 މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން 
 ފަސްކުރުން 

ޙަލާގެ ށް މަތީ މަރުޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ތަންީފޒުކުރުން ފަސްކުރުމަ )ހ(  .223
ގެ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމު ،ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފިނަމަ

ފައިވާ މަސައްކަތް ވަގުތުން ހުއްޓާލައި، ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ގޮތުން ައޅާ
 އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް ދޫކޮށްލެވޭނެއެވެ. ނުވަތަ ވަކި ޮގތަކަށް

ށް ެއ ގޮތަ ،ގާފައިާވނަމަޢަމަލުކުރުމަށް މަތީ މަރުޙަލާެގ ކޯޓުން އަން
 ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ށް ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރެއްގެ ވަކި ބައެއް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމަ )ށ(  
 އަމުރުކޮށް، ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ އެހެްނ ބައެއް

ތުގައި، ތަންފީޒުކުރަން މަތީ މަރުޙަލާެގ ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފައިވާ ޙާލަ
ކުރުމުގެ  ކުރުން ފަސްކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައިނުވާ ބައި ތަންފީޒު ތަންފީޒު

 މަސައްކަތް ކޯޓުން ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި އެ ބައެއް  )ނ(  

މި ގަވާއިދުގައި  ،ތަންފީޒުކުރުމަށް މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނާއި
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ތުގެމަތިްނ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ކޯޓުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ
 އަޅަންވާނެއެވެ.

ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ 
ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ 

 މައްސަލަ 

އި ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މައްސަލަަތކުގަ )ހ(  .224
 އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންވާނެއެވެ. 

ޔާން މުދާ ހުރި ތަނާއި ޙާލަތު ލިޔުމަކުން ބަރަހުނުކުރެވިފައިވާ  (1)   
 ކޮށްދިނުމަށް ރަހުނު ެބހެއްޓި ފަާރތަށް އެންގުން.

މެދު ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ އެއިރެއްގެ އަގަކީ ކޮބައިކަމާ (2)   
 ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތާއި ރަހުނު ހިފި ފަރާތުން އެއްބަސްވާ 

 މިންވަރެއް އޮތްތޯ ބެލުން.
މެދު ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ އެއިރެއްގެ އަގަކީ ކޮބައިކަމާ (3)   

 ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތާއި ރަހުނު ހިފި ފަރާތުން އެއްބަސްވާ 
 މިންވަރެއް ނެތްނަމަ، އަގުކުރުަމށް ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވާ

 ތިންވަނަ ފަރާތެއް ވޭތޯ ބެލުން.
މެދު ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ އެއިރެއްގެ އަގަކީ ކޮބައިކަމާ (4)   

 ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތާއި ރަހުނު ހިފި ފަރާތުން އެއްބަސްވާ 
 މިންވަރެއް ނެތިފައި، އަގުކުރުމަށް ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވާ 

ތިންވަނަ ފަރާތެއް ެނތްނަމަ ތަންފީޒީ ޑިވިޝަނުގެ ނުވަަތ 
ފައިވާ ޓީ މެދުވެރިކޮށް ރަހުނުކުރެވިދާއިރާގެ އަގު ކޮމި ޖުޑީޝަލް

 މުދަލުގެ އެއިރުގެ އަގު ހޯދުން.
 ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދާ އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުގައި  (5)   

ތުގެ ރަހުނުކުރެވިފައިވޭތޯ ދަރަނިވެިރޔާގެ ފަރާތުންނާއި ދައުލަ 
 ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން.

މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން އެއް މުދަލަށްވުރެ ގިނަ މުދާ އެއް  (6)   
، ރަހުނުކުރެވިފައިވާނަމަ ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދޭނެ މުދަލާއި

 ވިއްކުމުގައި އިސްކަންދޭނެ ތަރުތީބު ކަނޑައެޅުން.
ލެއްނަމަ ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދަލަކީ ބައިކޮށްގެން ވިއްކޭފަދަ މުދަ (7)   

 .ހުއްދަދޭނެ މިންވަރެއް ކަނޑައެޅުންއެ މުދަލުން ވިއްކުމުގެ 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްޓަކައި ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ  )ށ(  

 މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަންާވނެއެވެ.  14

ގެ ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ވެސް މި އަޑުއެހުން ވީޑިއޯ ކޮންފެރެންސް
ބޭއްވިދާނެއެވެ. ތަންފީޒީ ޑިވިަޝނުގެ ކޮންމެ އަޑުއެހުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ 
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މެޖިސްޓްރޭޓް ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އެ ޔައުމިއްޔާ އެ މައްސަލައެއްގެ 
 ފައިލުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ރަހުނު ހިމެނޭ 
 މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާލިބޭ 

އެހެން ފިޔަވަޅެއް ފަރާތާމެދު 
 ނޭޅުން 

އި  އެ ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގަ )ހ(  .225
 ދަރަނި އެ  މުދަލެއް ވިއްކައިގެން ދަރަނި އަދާކުރެވޭނެ ރަހުނެއް ހުރިނަމަ، 
އަމުރެއް  ނުދައްކައިގެން  ބަންދުކުރުމުގެ ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމުގެ

 އެވެ. ނެރެގެންނުވާނެ

ނޑައިގެން، ދަރަނި ނުދެއްކުން ފިޔަވައި އެހެން ގޮތަކަށް ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކަ )ށ(  
އްދާ ހުރަހެއް ކޯޓުގެ ޙުރުމަތްކެނޑި ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކަށް މި މާ

 ނާޅައެވެ.
ޙުކުމް ، އިރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގަ )ނ(  

ވަތަ ތަންފީޒު ކުރުމަށް ހުރަސް އެުޅމުގެ ގަސްތުގައި ފިލައިފިނަަމ، ނު
ކަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ހިނގަްއޖެނަމަ ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް ގޮތަ

ހެއްގެ މީޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް ގަސްތުގައި ހުރަސް އަޅަމުންދާނަމަ، އެ 
 ެއ ޙުކުމް  ޣައިރު ޙާޟިރުގައި އެ މުދަެލއް ނީލަމުގައި ވިއްކައިގެން

 ތަންފީޒުކުރަންވާނެ އެވެ.

އެހެން ގޮތަކަްށ  ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަާރތާއި ރަހުނު ހިފި ފަރާތާއި ގެރަންޓަރުންގެ މެުދގައި  .226 ދަރަންޏަށް ޒިންމާކުރުވުން 
ގެ އެއްބަސްވެފައިނުވާނަމަ، ރަުހުނ ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމު

ރަންޓަރެއް މައްސަލަތަކުގައި އެ ދަރަންޏަކާ ގުޅިގެން ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީ ދީފައިވާ ގެ
ންފީޒު ކުރާނީ، ްނތަކެއް ިތބިަނމަ، ގެރަންޓަރުންގެ މައްޗަށް ޙުުކމް ތަނުވަތަ ގެރަންޓަރު

އެވެ. އެ ރަހުނު ކުރެވިފައިވާ މުދާ ވިއްކައިގެން ދަރަނި އެކުގައި ޚަލާޞް ނުވިނަމަ
 ހާލަތުގައި 

 .އެ ދަރަންޏަކީ ރަހުނު ނުހިމެނޭ ސާބިތު ދަރަންޏަކަށް ބަދަލުވެގެްނދާނެއެވެ

 ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ 
 ދިނުން 

މުން ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދެޭވނީ ވަކި ޝަރުޠުތަކެްއ ފުރިހަަމވު )ހ(  .227
 ކަމަށް ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިާސގެ މައުޟޫޢީ މައްސަލައިގެ ޙުކުމުގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ، ރަުހުނ ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނީ އެ 
 ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަމަވުމުންނެވެ. 

އި )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަަމވެފަ މި މާއްދާގެ )ށ(  
އެދޭނަމަ  އޮތްނަމަވެސް ރަހުނު ބެހެްއޓި ަފރާތުން ރަހުނު ސަލާމަތްކުރުމަށް

ފި ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނީ އެ ނުކުތާއާމެދު ރަހުނު ހި
 2ެގން ފަރާތާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތަށް މަދުވެ

 )ދޭއް( މަސް ދުވަހުގެ ފުރުޞަުތ ދިނުމަށްފަހުއެވެ.
ގެ ފޯމު ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ އޮްނނަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  )ނ(  

 ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. 43
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މާުތ ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދައިގައި މަދުވެގެން އަންނަނިވި މަޢުލޫ )ރ(  
 ހިމެނިފައި ވާންވާނެއެވެ.

 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު. (1)   
 މައުޟޫޢީ ޤަޟިއްޔާގެ ނަންބަރު. (2)   
 ރަހުނު ބެހެއްޓިފަރާތާއި ރަހުނު ިހފިފަރާތް. (3)   
 ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދަލަކީ ކޮބައިކަން. (4)   
 ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް. (5)   
 އެދުނުފަރާތް.ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދައަށް  (6)   
 ބާކީގައި ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދިން ާތރީޚާ ހަމައަށް ދަރަނީގެ (7)   

 އޮތް މިންވަރު.
 ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދޭންޖެހޭ ސަބަބު. (8)   
 ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދެމިއޮންނާނެ މުއްދަތު. (9)   
އި، ފައިސާއާމެދު ޢަމަލުކުރިގޮތާރަހުނު ވިއްކާލައިގެން ލިބުނު  (10)   

މުޢާމަލާތް ނިމުނުއިރު ދަރަނި ޚަލާޞްވެފައިވާކަން ނުވަތަ 
 ނޫންކަން ކޯަޓށް އެންގުމަްށ ހުއްދަ ދެވޭ ފަރާތުގެމައްޗަށް

 އަމުރުކުރެވިފައިއޮތުން.
 ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދިން ގޮތް. (11)   
ރަންޏަކާ ދައެއްބަސްވެފައި ނުވާނަމަ، އެހެން ގޮތަކަށް ޚަޞްމުންގެ މެދުގައި  )ބ(  

ދި އޭގެ ގުޅިގެން އެއް މުދަލަށްވުރެ ގިނަ މުދާ ރަހުނުކޮށްފައިވާނަމަ، އަ 
 ތެރެއިން ބައެއް މުދާ ވިއްަކއިގެން ދަރަނި އަދާކުރެވިދާެނ ކަމަށް

ދާުކރެވޭނެ ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ފުރަތަމަ ވިއްާކލަން ހުއްދަދޭނީ އެ ދަރަނި އަ
 ވެ. ހުރިކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަށްވާ މުދަލެމިންވަރުގެ އަގެއް

މުދަލަކުން ލިބޭ ކުލި ކޯޓަށް 
 ދެއްކުން 

ރު، އެ މުާދ ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭއި  .228
އްޔަށް ކުނުވަތަ ރަހުނުކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް މުދަލެއް ހުރީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް 

ހެޅުމާއެކު، އެ ދޫކޮށްފައި ކަމަށްވާނަމަ، ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަ
ށް ހިފައިގެްނ މުދަލަކުން ލިޭބ ކުލި ކޯަޓށް ދަްއކަމުން ގެންދިއުމަށް ެއ މުދަލެއް ކުއްޔަ

 އުޅޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ.

 ރަހުނު ތަންފީޒުވަންދެން 
ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމެއް 

 ނުކުރުން 

އި ރަހުނު ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގަ )ހ(  .229
 ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދިްނނަމަެވސް، ރަހުނު ވިއްކާލެވި، ރަހުނުގެ

ށްގެން އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް އަންަނންދެން އެ ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކޮ
 ނުވާނެއެވެ.

އެ ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ހިމެނޭ ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ އިޖުރާއަތާއި ގުޅިގެން  )ށ(  
ހުށަހެޅޭ ކަންކަން ބަލައި، އެަފދަ ކަމަކާ ގުޅިގެން ކޯޓުން އަޅަންޖެހޭ 
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ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނީ އެ ޤަޟިއްޔާގައި ނެރޭ އަމުރުތަކާއި ދޭ 
 ނޯޓިސްތަކުންނެވެ.

 ޫނންކަމަށް  އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައިރަހުނު ހިފި ފަރާތުން ރަހުނު ވިްއކާލަނީ )ނ(  
ބީލަްނ  ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތުން ހުށަަހޅައިފިނަމަ ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ

ފައިވާ ފަށަންޖެހޭ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި އަސްލަކަށް ބަލާނީ ޚަބީރަކު ދީ
 އަގެވެ.

ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ 
 ދެވުނު މުއްދަތު އިތުރުކުރުން 

ވިފައި ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދެުވނު މުއްދަތުގައި ރަހުނު ވިއްކާލެ ރަހުނު  )ހ(  .230
ން ނުވަތަ ނުވަނީ ރަހުނު ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނު ފަރާތުގެ ފަރުވާކުޑަކަމު
މުއްދަތު  އިހުމާލަކުން ކަމުގައި ނުވާނަމަ ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދައިގެ

 އިތުރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
ވިފައިނުވަނީ ހުއްދަ ދެވުނު މުއްދަތުގައި ރަހުނު ވިއްކާލެރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ  )ށ(  

ވަތަ ރަހުނު ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނު ފަރާތުގެ ފަރުވާކުޑަކުރުމެއް ނު
ކުރި މުދާ އިހުމާލެއް އޮވެގެން ކަމަށް ވެފައި، ދަރަނި ދައްކައިގެން ރަހުނު
ރާތުން ފަސަލާމަތްކުރުމަށް ރަހުނު ބެހެއްިޓ ފަރާތުން ނުވަތަ ރަހުނުގެ ވެރި

 އެދޭނަމަ މުދާ ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެދުނު ފަރާތަށް މަދުވެގެން
ުދވަލުގެ ޖަ)ސާޅީސްފަހެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ނޯޓިހެއް މި ގަވާއިދުގެ  45
 ގައިވާ ފޯމުން ދޭންވާނެއެވެ. 30

ރަހުނު ވިއްކާލައިގެން ދަރަނި 
 އަދާވުން 

 އެ ބައެއް ވިއްކާލައިގެންރަހުނު ކުރެވިފައިވާ މުދާ ނުވަތަ މުދަލުން  )ހ(  .231
ކަމަށް  ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ދަރަނި ޚަލާޞްވެއްޖެނަމަ ދަރަނި ޚަލާޞްވެއްޖެ

 ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކުރަންވާނެއެވެ.
ރަންޏާއި ދަމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޙުކުމްކުރާނީ ރަހުނު ވިއްކާލައިގެން  )ށ(  

އިސާ ރިނަމަ އެ ފަރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ޚަރަދު ކަނޑައި ބާކީ ފައިސާ ހު
 ރަހުނުކުރި ފަރާތަށް ލިބުމަްށފަހުެއވެ.

ން މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ކުރާ ޙުކުމުގައި ރަހުނުގެ އެއްަބސްވު )ނ(  
 ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ރަހުނު ވިއްކާލައިގެން ދަރަނި 
 އަދާ ނުވުން 

އި ހިމެނޭ ބަެއއް ވިއްކާލައިގެން އެ ދަޢުވާގަރަހުނު ކުރެވިފައިވާ މުދަލުން  )ހ(  .232
 ވެ.ދަރަނި ޚަލާޞްނުވިނަމަ އިތުރު މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނެއެ

އި ހިމެނޭ ރަހުނު ކުރެވިފައިވާ އެންމެހައި މުދާ ވިއްކައިގެން ވެސް ދަޢުވާގަ )ށ(  
 ހިމެނޭނު ދަރަނި ޚަލާޞް ނުވިނަމަ ދަރަނީަގއި ބާކީއޮތް މިންވަރަކީ ރަހުނު 

 ސާބިތު ދަރަންޏެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކުރަންވާނެއެވެ.
ން މި މާއްދާގެ )ށ( ެގ ދަށުން ކުރާ ޙުކުމުގައި ރަހުނުގެ އެއްބަސްވު )ނ(  

 ނިމިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރަންވާެނއެވެ.
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ާވ ނަމަ، އެއްބަސްވެފައިނުދަރަނިވެރިޔާއާއި އަރަނިވެރިޔާ އެހެން ގޮތަކަށް  )ހ(  .233 އިންޓްރެސްޓް ނިމުން 
މުން ރަހުނު ރަހުނު ކުރެވިފައިވާ މުދާ ވިއްކާލުމުން ނުވަތަ ރަހުނު ހަވާލުކުރު

ލީ މާހިމެނޭ ދަރަންޏަކާ ގުޅިގެން ަޚޞްމުގެ ފަރާތުން ބޭންކަްށ ނުަވތަ 
ްޓރެސްޓް އިދާރާއަށް އެ ދަރަންޏާ ގުޅިގެން ދައްކަން އެއްބަސްވެފައިވާ އިން

 .ހިނގުން ހުއްޓޭނެއެވެ
ޔާ ރަހުނު ހިމެނޭ ދަރަންޏަކާ ުގޅިގެން ހުކުމާއެއްގޮތަށް ދަރަިނވެރި )ށ(  

ލަތުގައި، ހާދައްކަންޖެހޭ ދަރަނި ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ދައްކާފައިނުވާ 
އްގޮތަށް ދެ ފަރާތުން އެހެން ގޮތަކަށް ެއއްބަސްވެފައިނުވާނަމަ، ޙުކުމާ އެ

 ފައިސާ ނުދައްކާ ދުވަހުން ފެށިގެން
ރަކަށް ސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަހުނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ އަމު )ފަ 60

 އެހެން އެދި ކޯޓަށް ުހށަހަޅަންވާނެއެވެ. ދަރަނިވެރިޔާ އާއި އަރަނިވެރިޔާ
 ގޮތަކަށް އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ އެކަން ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ 
ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ 

 މައްސަލަ 

 

މުން، ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅު  .234
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް  369ލަސްނުކޮށް މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ްނ ދަރަނިވެރިޔާގެ މާލީ ހާލަތު ބެލުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަްނތައްތައް ކޯޓު
 ފަށަންވާނެއެވެ.

ރަނިވެރިޔާގެ ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މައްސަލަތަުކގައި އަ  .235 އް އަޅަންވާނެ ފިޔަވަޅުތަ 
ނީ އިޖުރާއަތުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ކޯޓުން އެޅިދާނެ ކަމަށް މަދަ އެދުމުގެ މަތިން

ރި އެންމެހަިއ ހުވަގުތު އެޅެން  ޤާނޫނުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފިޔަަވޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެ
ހިމެޭނ ފިޔަވަޅުތައް ވަގުތުން އަދި ެއއްފަހަރާ ކޯޓުން އަޅަންވާނެއެވެ. ރަހުނު ނު

ޅާެނ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން އަ
ވެ. އަިދ ވާނެއެފިޔަވަޅުތަކުގެ ޗެކްލިސްޓެއް ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ފައިލުގައި އޮންނަން

 ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދިއުމުގައި އެ ޗެކް ލިސްޓު އަދާހަމަކުރަންވާނެއެވެ. 
ންކަްނ މި ގޮތުން ކޯޓުން އަޅައިދެވިާދނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަ

 ހިމެނުމުގެ އިޚްތިޔާރު އަރަނިވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ގައި ދަރަނި އަދި ދަރަނިވެރިޔާގެ އަތުދަރަނިވެރިޔަކީ އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ،  )ހ(  

ކޯޓުގެ ، އަދާކުރާނޭ މުދަލާއި ފައިސާ ހުރިކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތުގައި
ޖެއިން ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަން ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން ދަރަނިވެރިޔާ ރާއް
ތްނަމަ، ބޭރަށް ފުރައިގެން ިހނގައިދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަަބބެއް އޮ 

  .ސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުންއެ މީހާގެ ޕާ
ދަރަނިވެރިޔާގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ހުރި ވިޔަފާރި އާއި އުފުލޭ މުދަލާއި  )ށ(  

ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ ތެރެއިން ވިއްާކލެވެން ހުރި މުދާތައް ވިއްކުމަށްަޓކައި އެ 
މުދާ ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރެއް ނެރުން؛ އަދި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ 
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ހިފެެހއްޓޭ މުދާ ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނޭ  ،ވާ ގޮތުގެމަިތންޤާނޫނުގައި
 ފަރާތެއް ޢައްޔަން ކުރުން.

އި ފައިސާ ބޭންކެއްގައި ނުވަތަ މާލީ އިދާރާއެއްގައި ދަރަނިވެރިޔާގެ ނަމުގަ )ނ(  
ވަރަށް ހުރިނަމަ ހުރި ފައިސާއަކުން ދަރަނި ޚަލާޞްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިން

 .ކޯޓަށް ފޮުނވުމަށް އަމުރުކުރުންފައިސާ ހިފަހައްޓައި 
ނިވެރިޔާގެ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި ނުވަތަ އެހެން މީހެއްގެ އަތުގައި ދަރަ )ރ(  

ށް ނަމުގައި ފައިސާ ހުރިނަމަ ހުރި ފައިސާއަކުން ދަރަނި ޚަލާޞްކުރުމަ
 .ުރކުރުންބޭނުންވާ މިންވަަރށް ފައިސާ ހިަފހައްޓައި ކޯޓަށް ޮފނުވުމަށް އަމު

ބޭ ލިދަރަނިވެރިޔާއަކީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހެއްނަމަ ދަރަނިވެރިޔާއަށް  )ބ(  
 މުސާރައިގެ ތެރެއިން މެޖިސްޓްރޭޓް ކަނޑައަޅާ މިންވަރެއް، ކޯޓަށް

 .ފޮނުވުމަށް ވަޒީފާދިން ފަރާތުގެ ަމއްޗަށް އަމުރުކުރުން
ނެ ކުރެވޭދަރަނިވެރިޔާގެ ނަމުގައި ހުރި މުދަލުގެ ތެރެއިން އެ ދަރަނި އަދާ  )ޅ(  

ތް އޮމިންވަރަށް ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްޗަށް 
ަތާށއި އެ ޙައްޤަކަށް ބަދަލު އަްނނާނެ ކަމެްއ ނުކުރުމަށް މުދަލުގެ ވެރިފަރާ
 .މުދަލެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިން ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުން

ަބކޮށްދީ، ހިދަރަނިވެރިޔާގެ މުދަލެއް އެހެން ަފރާތަކަށް ކުއްޔަށްދީ، ނުވަތަ  )ކ(  
ން ނުވަތަ ވިއްކާ، ނުވަތަ ރަހުނު ކޮށްފައިވަނީ ދަރަނި ސާބިތުވި ފަހު

މުމުގެ ކަމުގައި ވާނަމަ ނުވަތަ ދަރަނީގެ މައުޟޫޢީ މައްސަލަ  ކޯޓުން ނިން
 ކަމަކީ މަސްދުވަހުގެ ކުރިން ކަމުގައި ވެފައި، އެ( ހައެއް) 6

ރި ގޮެތއްގައި އަރަނިވެރިޔާއަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ނުވަތަ ހީލަތްތެ
ދި އެ ކަމަކީ ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތެއްކަމުގައި ަޝރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ އަ

 އަދާލަތުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިްނ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށްވާނަމަ، 
ށް ތް ހާލަތަށް ރުޖޫޢަ ކުރުމައެ މުޢާމަލާތެއް ބާޠިލުކޮށް ކުރިން އޮ

 .އަމުރުކުރުން
ލެއްގެ އެ މުދަލަކުން ދަރަނިވެރިޔާއަށް އާމްދަނީ ނުވަތަ ކުލި ލިބޭ މުދަ )އ(  

ނުވަތަ  އާމްދަނީ ނުވަތަ ކުލި ކޯޓަށް ެދއްކުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތަށް
 . ކުލި ދައްކާ ފަރާތަށް އަމުރުކުރުން

 .ޑުންއެއް ދަރަނި އަނެއް ދަރަންޏާ އަޅާކެނދެ ދަރަނިވެރިންގެ ދަރަނި،  )ވ(  
އުފުޭލ ނުދަރަނިވެރިޔާގެ މިލްކުގައި ހުރި ވިޔަފާރި އާއި އުފުލޭ މުދަލާއި  )މ(  

ޓަށް މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ދަރަނީގެ މިންވަރު ކޯ
 ކުރުން. ޖަމާކުރާ ގޮތަށް މުދާ ކޯޓުގެ ބެުލމުގެ ދަށުން ވިއްކުމަށް އަމުރު

ޙުކުމާއެއްގޮތަށް ފައިސާ 
 ނުދެއްކުމުގެ އަދަބު 

ދަރަނިވެރިޔާގެ މާލީ އަދި މުދަލުގެ ތަނަވަސްކަން ހުރިނެތްގޮތް ތަޙްޤީޤުކޮށް  )ހ(  .236
ބެލުމަށްފަުހ، ޙުކުމާއެއްގޮތަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ތަނަވަސްކަން ހުރި ކަމަށް 
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އްކުމަކީ ކޯޓަށް ަޤބޫލުކުރެވޭ ހާަލތުގައި ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ނުދެ 
ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ ޢަމަލެއް ކަމުގައި ބަލައި އެ ކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްެގ 
ގޮތުގައި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބެއް ދަރަނިވެރިޔާގެ މައްޗަށް 

 ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިެގންވެއެވެ. 
ށްވާ ޝަޚުޞަކަ ދަރަނިވެރިޔަކީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް ޤާނޫނީ )ށ(  

ނެތްގޮތް ހާލަތުގައި ދަރަނިވެރިޔާގެ މާލީ އަދި މުދަލުގެ ތަނަވަސްކަން ހުރި
 ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމަށްަފހު، ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ

ފުނިން ތަނަވަސްކަން ހުރިކަމަށް ކޯޓަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތުގައި އެ ކުން
ނޫީނ އެ ކުންފުނީެގ ނުވަތަ ޤާޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ނުދައްކާނަމަ، 

ންމާ ޝަޚުޞުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުގެ ތެރެއިން އެކަމަށް ޒި
ކެނޑުމުގެ  އުފުލަންޖެހޭ ޑިރެކްޓަރަކު ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރުން ކޯޓުގެ ހުރުމަތް

ޢަމަލެއްކޮށްފި ކަމުގައި ބަލަިއ އެ ކުށުގެ ގޮތުގައި ޤާނޫނުގައި 
މުގެ ބާރު ން ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅުކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބެއް އެއި

 ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ދަރަނި އަދާނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި 
 ކުންފުނި އުވާލުން 

ޔަކީ ޤާނޫނީ ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދަރަނިވެރި  .237
ންފުންޏަކީ ނަމަ، އެ ކުއަދި އަރަނިވެރިޔާ އެގޮތަށް ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ ،ޝަޚްޞެއްނަމަ

ހޭ ޤާނޫނުެގ ދަރަނި އަދާކުރެވެން ނެތް ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ކުންފުންޏާބެ
އްކަތް ( ގެ ދަށުން އެ ކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ މަސ3ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 80

 ކޯޓުން ފަށަންާވނެއެވެ.

ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް އަންގާ 
 ޗިޓު 

ރެއް ނެރޭނަމަ، ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ނުކޮށްެގން ފަރުދެއްގެ މައްޗަށް ބަންދުގެ އަމު  .238
 44ލުގެ ފޯމު ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް އަންގާ ޗިޓު އޮންނަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަ

 ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއް ގޮތަށެވެ.

އަދަބު ކަނޑައަޅާފައިވަނިކޮށް 
 ޙުކުމާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން 

އްގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ތަންފީޒުނުކޮށް ކޯޓުގެ ޙުުރމަތް ކެނޑުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް މީހެ  .239
މުގެ ކުރިން އަދަބު ކަނޑައެޅިފައި ވަނިކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވު
ށްފައިވާ އަމުރު ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް އަންގައި ކޮ

 ތަ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް އަންގާ ޗިޓު ބާޠިލުކުރަންވާނެއެވެ.ނުވަ

 މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ދަރަނިވެރިޔާ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓިފައިވަނިކޮށް،   .240 ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލުން 
ލަތްތަކުގައި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޙާލަތްތަކުގެ އިތުރުން އަންނަނިވި ޙާ

 . ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެދަރަނިވެރިޔާގެ ޕާސްޕޯޓު
ޖެއިން ރާއްޖެއިން ފަރުވާކުރެވެން ނެތް ބައްޔަކަށް ފަރުވާކުރުމަށް ރާއް )ހ(  

 .ބޭރަށް ދާންޖެހޭކަން ޑޮކްޓަރެއްގެ ލިޔުމުން އެނގެން އޮތުން
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުާވ ޯހދުމަށް ދައުލަތުެގ ސޯޝަލް މެޑިކަލް  )ށ(  

 .ހަމަޖެހިފައި އޮތުންސްކީމަކުން ފަރުވާގެ ޚަރަދު 
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ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ 
މަރުޙަލާގައި ނިވާފަތްގަނޑު 
 ނެގުމުގެ މައްސަލަ ނުބެލުން 

ގަނޑު ނަގައި، ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާ ދަޢުވާއެއްގައި އެ ކުންފުނީގެ ނިވާފަތް  .241
ން ނުވަަތ ޑައިރެކްޓަރުދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފަރުވާ ދިނުމަށް ކުންުފނީގެ 

ން އެދިފައި ޑައިރެކްޓަރަކު ޒިންމާވާންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދޭން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތު
ެގ އެ މައްސަލައެއްގެ ތަންފީޒީ މަރުޙަލާގައި ދަޢުވާލިބޭ ކުންފުނީ  ،ނުވާނަމަ

 ނިވާފަތްގަނޑު ނަގައިދިނުމުގެ ަމއްސަލަ ބަލައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

އްކާނެ ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން މުދާ ވި  385މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނުގެ  )ހ(  .242 ވިއްކުން ޝަރީޢަތުން މުދާ 
 ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

ތެއް މުދާ ވިއްކުމަށް ޙަވާލުކުރުމަށް ދެ ފަރާތް އެއްބަސްވާ ފަރާ (1)   
 ހުރިނަމަ މުދާ ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް 

 ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުން.އެ 
މުދާ  ( ގައި ުބނާފަދަ ފަރާތެއް ނެތިފައި،1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (2)   

ހިފެހެއްޓުނު ަޤޟިއްޔާގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަކީ މާލީ 
ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އެފަރާތާ  ،އިދާރާއެއްނަމަ މުދާ

 ޙަވާލުކުރުން.
ބުނާފަަދ ފަރާތެއް ( ގައި 2( އަިދ )1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (3)   

 ނެތްނަމަ މުދާ ވިއްކާނީ ކޯޓުގެ ަތންފީޒީ ޑިވިޝަނުންނެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ވ( ގައި  385މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ  )ހ(  .243 މުދާ ވިއްކުމުގެ ނޯޓިސް 
ނީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދާ ވިއްކުުމގެ ނޯޓިސް ދިނުމުގައި ޢަަމލުކުރާ

 އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.
އިވާ ދަރަނިވެރިޔާއަށް ނޯޓިސް ފޮނުާވނީ މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފަ (1)   

 ގޮތަށެވެ.
އަރަނިވެރިޔާއަށް ނޯޓިސް ފޮނުވާނީ ދަޢުވާ ުހށަހެޅުމުގައި  (2)   

މަްށ އަރަނިވެރިޔާއަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި ފޮނުވު
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

މުންނަށް ކޮށްަފއިވާ އެ ދަޢުވާގެ ޚަޞް މުދަލާގުޅޭގޮތުން ދަޢުވާއެއް (3)   
ނޯޓިސް ފޮނުވާީނ ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމުގައި ޚަޞްމުންނަްށ 

އިވާ ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔުްނތަކާއި ތަކެިތ ފޮނުވުމަށް ބަޔާންޮކށްފަ
 ގޮތަށެވެ.

ވާ މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން ޙައްޤެއް ޮއތްކަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި (4)   
ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ފަރާތްތަކަށް ޯނޓިސް ފޮނުާވނީ 

ކެިތ ފަރާތަށް ފޮުނވަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއި ތަ ހުށަހެޅުމުގައި އެ
 ފޮނުވުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތަެށވެ.
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 މުދާ ވިއްކާލުމުގެ ނޯޓިހުގަިއ މަދުވެގެން އަންަނނިވި ަމޢުލޫމާތު )ށ(  
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 މުދަލުގެ ބާވަތާއި ނަން. (1)   
 .ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މުދަލެއްނަމަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރި ތާރީޚް (2)   
 މުދާ ވިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް. (3)   
 ބީލަން ނުަވތަ ނީލަމުެގ އުޞޫުލން ވިއްކާނަމަ ބީަލން ނުަވތަ (4)   

 ނީލަން ފެށޭ އަގާއި، ފަހަރަުކ އިތުރުކުރެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ 
 މިންވަރު.

ތާއި، ީނލަން ކާމިޔާބުުކރި ފަރާތް ކަންޑައަޅާނެ ގޮ ބީލަން ނުވަތަ (5)   
 ފަރާތަށް ދޭނެ މުއްދަތު. ދެއްކުމަށް އެ ފައިސާ

ހު ފަ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ ގޮތާިއ، ޝަުކވާ ބަލައިގަންާނނެ އެންމެ  (6)   
 ތާރީޚާއި ގަޑި.

ދަރަނިވެރިންގެ ފައިސާ 
 ހިފެހެއްޓުން 

ހެނިހެްނ ކޯޓުން ހިަފހައްޓާ ފައިާސއާއި، އެދަރަނިވެރިންގެ މުދާ ވިއްކައިގެންނާއި،   .244
ންނަނިިވ ގޮތްގޮތުން ކޯޓަށް ިލބޭ ދަރަނިެވރިންގެ ފައިސާ ކޯޓުގައި ހިފަހައްޓާނީ އަ

 .ހާލަތްތަކުގައެވެ
 .އޮތުން ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމަށް މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފައި (ހ)  
އޮވެ  ދައްކަންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއްއަރަނިވެރިޔާ އެހެން ފަރާތަކަށް  (ށ)  

 .ޙުކުމުގައިވާ ގޮތަށް އެ ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދިއުން
ށް ސާބިތު ދަރަންޏަކާ ގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ލިބެންވާ ފަރާތަ (ނ)  

 .ދޫނުކުރުމަށް ޝަރީޢަތުން އަންާގފައި އޮތުން

ކޯޓަށް ގެނެވޭ ފައިސާ 
 އަރަނިވެރިންނަށް ދޫކުރުން 

ން ކޯޓަްށ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ހުރި ފައިސާއެއް ވަކި ޤަޟިއްޔާއަކާ ގުޅިގެ  .245
ފައިވާ ގެނައިނަމަވެސް އެފައިސާ ދޫކުރަންވާނީ ދަރަނިވެރިޔާގެ ނަމުގައި ސާބިތުވެ

އެދަރަންޏެއްގެ ނިސްބަތުން ހުރިާހ  ،ދަރަނިތަކަކީ ކޮބައިކަން ަބލައި
ހާލަތުގަިއ  ނަމަވެސް ރަހުނެއް އޮންނަ .ތަށެވެއަރަނިވެރިންނަށްވެސް ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮ

 އެ ރަހުނަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެެވ. 

ޙުކުމަކުން  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދަރަންޏެއް އޮތް މީހަކު ކަމުގައި ބެލެވޭނީ، ކޯޓުގެ  .246 ދަރަނިވެރިޔާގެ މާނަ 
ށް ނުަވަތ ގޮތަމީހެއްގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ސާބިތުވެ، އެ ދަރަނި ކޯޓުގެ ހުުކމާ އެއް އެ

 އޮތް ނަމައެވެ. ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮަތކަށް، ފައިސާ ދައްކަންޖެހި ނުދަްއކައި

ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ޙުކުމްތައް 
 ތަންފީޒުކުރުން 

އި ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ޙުކުމްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންފީޒުކުރުމުގަ )ހ(  .247
 ވަނަ ާބބު ައދި މި  33ޢަމަލުކުރާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނުގެ 

 ގަވާއިދުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް
 އެކަށައެޅިފައިވާ ގޮތަށެވެ.
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ިދނުމަށް ބޭރު ގައުމެއްގެ ކޯޓެއްގެ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ތަްނފީޒުކޮށް )ށ(  
ށް މި ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަ 394އެދޭނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ގައިވާ "ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ޙުކުމް  45ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގެ ފޯމު 
 ތަންފީޒުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު" އިންނެވެ.

ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގެ 
ޖުރުމާނާގެ ފައިސާއާއި 

 ޙުކުމުގެ ފައިސާ 

ރިމަނާ އާއި ޖނާއީ މައްސަލަތަކުގައި އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ދައުަލށް ދައްކަން ޖެހޭ ޖޫ  .248
ން އެ ޙުކުމް އިސާ ހުކުމާ އެއްގޮތަށް ނުދައްކައިފިނަަމ، ދައުލަތުެގ ފަރާތުޙުކުމުގެ ފަ

  ގޮތަށެވެ.ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނީ މި ަގވާއިދުގެ މި ބައިގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ
 
   

 

ލުތަކުގައިވާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ހުށަަހޅަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަ )ހ(  .249 ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް 
 ނަމޫނާތަކާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާ ލިޔުމަކުންނެވެ.

ތަށް ގޮކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުން އޮންނަންވާނީ ވަކި ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަވާ  )ށ(  
ޤާޫނނުގައި  އިޖުރާއަތުގެނުވަތަ ތެދުކަމަށް ކަށަވަރުކޮްށފަިއ ކަމަށް މަދަނީ 

ނީ އެ ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާނަމަ، އެ ލިޔުމެއް އޮންނަންވާ
 ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ގޮތަށެވެ.

ށަހަޅަންޖެހޭ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ފޯމާއެކު ވަކި ލިޔުންތަކެއް ހު )ނ(  
 ކަމަށް މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ 

  ވެ.ދުގައި ބުނެފައިވާނަމަ، އެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެމި ގަވާއި
ނެއް އަކޯޓުން ޚަޞްމަކަށް އެއްވެސް ެއންގުމެއް އަންގާނަމަ ެއ އެންގުްނ  )ރ(  

 ޚަޞްމަށް ކޮޕީ ކުރަންވާނެއެވެ.
ުރކުރުމަށް ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް ކޯޓުން ޚަްޞމަކަށް ދީފައިވާ މުއްދަތެއް ިއތު )ބ(  

ޓީއެއް، ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް އެފަދަ ކަމަކު އެއްވެސް ޚަޞްމަކު ކޯޓަށް ސި 
ގެ ކޮޕީ އީމެއިލްއެއް، ލިޔުމެއް ނުވަތަ ނޯޓިހެއް ފޮނުވާނަމަ، އެ އެއްޗެއް

 އަނެއް ޚަޞްމަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ. 
 ޓުން މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތާބެހޭ ގޮުތން ދައުލަތުގެ ެއއްވެސް ކޯ )ޅ(  

 ފިލުވަން އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް އޮޅުން
 ސިޓީއެއް ނުވަތަ ިލޔުމެއް ފޮނުވާނަމަ، އެކަން 

 އެ މައްސަލައިގެ ދެ ޚަޞްމުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
އަދި )ޅ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް އެއް ، މި މާއްދާގެ )ރ(، )ބ( )ކ(  

ޚަޞްމުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ނެރޭ ވަގުތީ އަމުރުތަކާއި، އެފަަދ ވަގުތީ 
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އަމުރުތައް ނެރެދިނުން އެދޭަކން، ނުވަަތ ޙުކުމް ތަންފީުޒކުރުމުގެ 
މަރުޙަލާގައި ވަކިބާވަތެއްގެ އަމުރަކަށް އެދޭކަން ނުވަތަ އެފަަދ އަމުރެއް 

ނުވަތަ ީމހެއްގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ހުރި ތަކެތި އޮޅުން  ކޯޓުން ނެރޭކަން
 ފިލުވަން ފޮނުވާ އަމުރުތަކާއި 

 ލިޔުންތައް އަނެއް ޚަޞްމަށް އަންގަން ނުޖެހޭނެއެވެ.

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ 
ރިޕޯޓަށް އިލެކްޓްރޯނިކްގޮތަކުން 

 އެދުން 

 ނުވަތަ ވަސީލަތެއް ޝަރީޢަތް ނިމުނުޮގތުގެ ރިޕޯޓު ޯހދުމަށް އިލެކްޓްރޯނިކް  )ހ(  .250
ރިކޮށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ޝަރީޢަތް ނިމުުނގޮތުގެ މެއިލް މެދުވެ-އީ

 .ރިޕޯޓަށް އެދެންވާނީ ކޯޓުން އެކަަމށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ

ން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެމަތިން އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީަލތަކު )ށ(  
 ލިޔުން ނިމުނުޮގތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދޭނަމަ ކޯޓުން އެ ނޫންގޮތަކަށް ޝަރީަޢތް 

 ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ފީ   Dދޫކުރާނީ މި ގަވާއިދުގެ އެޕެްނޑިކްސް
 ދެއްކުމުންނެވެ.

 

 

ޖުރާއަތުގެ ޚަޞްމުންނަށް ރައްދުކުރާނީ މަދަނީ އިކޯޓުން މައްސަލަތަކާބެހޭ ލިޔެކިޔުން   .251 ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރުން 
 ވާ ގޮތަށެވެ.ވަނަ ބާބުގެ ދެަވަނ ބައިގައި އަދި މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައި 24ޤާނޫނުގެ 

 

ޚަޞްމު ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލު 
ރަށުން ފުރުމުގެ ކުރިން  

 ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ 

 އެހެނިހެްނ ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އަޑުއެހުންތަކާއި  .252
ކަށް ރަށުްނ އިޖުރާއަތުތަކުގެ ތާވަލު ކަނޑަެއޅުމަށްފަހު،  އެ ތާވަލާ ޚިލާފުާވނޭ ގޮތަ

 ބޭރަށް ފުރައިގެން ގޮސްގެންނުވާެނއެވެ. 
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މައްސަލަ ބަލާނެ 
 މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ އަދަދު 

އްސަލަ މަޤާނޫނެއްގައި ވަކި ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާނަމަ، މި ކޯޓުގައި  )ހ(  .253
 ބަލައި ޝަރީޢަތް ކުރާނީ އެންމެ މެޖިސްޓްރޭޓެކެވެ.

 މައްސަލަ ބެލުމަށް މެޖިސްޓްރޭޓަކު ޢައްޔަން ވުމަށްފަުހ،  )ށ( 
 މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަަމ، 

ރާއަތެއް އެ މައްސަލައެއް ކޯޓުން ނިމެންދެން އެ މައްސަލައެއްގެ ހުރިހާ އިޖު
 ފުރިހަމަކުރަންވާނީ އެ މެޖިސްޓްރޭޓެކެވެ.

 މައްސަލަ ބަލަމުން ގެންދާ މެޖިސްޓްރޭޓް ބަދަލުކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި )ނ(  
 ވެ. ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއްގައެ

އި މައްސަލަ ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއްގަ )ރ(  
މަްށ އެ މައްސަލަ ބެލު، ބަލާ މެޖިސްޓްރޭޓަްށ މައްސަލަ ބެލެން ނެތިގެން

ސަލަ އެހެން މެޖިސްޓްރޭޓަކާ ހަވާލުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި އޭނާ އެ މައް
 ށިގެންނެވެ.ހިންގަންވާނީ އެ މައްސަލައެއް އެއިރަކު ގޮސްފައިވާ ހިސާބަކުން ފެ

އި މައްސަލަ ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއްގަ )ބ(  
މަްށ ޓްރޭޓަށް މައްސަަލ ބެލެން ނެތިެގން، އެ މައްސަލަ ބެލުބަލާ މެޖިސް

އްސަލަ އެހެން މެޖިސްޓްރޭޓަކާ ހަވާލުުކރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި އޭނާއާއި މަ
ކުރަން ހަވާލުކުރެވުމުގެ ކުރިން ޙާޟިރުކުރެވިފައިވާ ހެކިން އަލުން ާޙޟިރު

 ނުޖެހޭނެއެވެ.

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތަކުގެ 
ރެކޯޑިން އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ 

 ބެލެހެއްޓުމާއި އަރުޝީފުކުރުން 

ެގ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތަކާއި ޝަރީޢަތްތަކު )ހ(  .254
 އަޑުއެހުންތަކުގެ އޯޑިއޯ/ވީޑިއީ ރެކޯޑުކޮށް ޑިޕާޓްމަންުޓ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ހަމަޖައްސާ ުއޞޫލަކުްނ  ޖުޑީޝަލްއޮފް 
ތެކެވެ. މަސްއޫލިއްޔަރަޖިސްޓްރާރގެ  ގެކޯޓުރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ 

 ޖުޑީޝަލް އަދި އެ ރެކޯޑިންގތައް އަރުޝީފުކުރުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓު އޮފް
ޑިޕާޓްމަންޓާ އެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ހަމަޖަްއސާ އުޞޫލަކުން އެ

 ރެކޯޑިންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
ރިކަމާއެކު ފައިލުގައި ހުންނަ ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ  )ށ(  

 ންމާއެކެވެ.ޒިބެލެހެއްޓުމަކީ އެވަގުތަކު އެ ފަިއލަކާއި ހަވާލުވެހުރި މީހެއްގެ 
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ގައި އޮންަނ މައްސަލައެއްގެ ފައިލު އެކަކު އަނެކަކަށް ހަވާލުކުރަންވާނީ ފައިލު )ނ(  
ެނ އޮންަނ މީހެްއ އެނގޭލިޔުމަކުން އެ ފައިލުގެ ކަސްަޓޑީ އެ ވަގުތަކު 

 ގޮތަށެވެ.
މެއް ނެގުމަކީ ފައިލު އެ ވަގުތު އަތުގައި ނެތް ފަރާތަކުން ފައިލުގައި އޮތް ލިޔު )ރ(  

 މަނާކަމެކެވެ.
ކަްނ ފައިލުގައި އޮންނަ ލިސްޓަކުްނ ފައިލުގައި ހުރީ ކޮން ލިޔުންތަކެއް )ބ(  

 އެނގެންވާނެއެވެ.
ހެން އެވަސީލަަތކުން ބަލަހައްާޓނަމަ، ރައްކާތެިރ ފައިލު އިލެކްޓްރޯނިކް  )ޅ(  

 ތަނެއްގައި އެ ފައިލުގެ ބެކަޕްއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތު 

ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އެހެން މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ޭދ  )ހ(  .255
 އިރުޝާދުތަކާއި އެންގުންތައް އަްނގަން ވާނީ ލިޔުމަކުންނެވެ.

ރަީނ ކޯޓުގެ ހުރިހާ މެޖިސްޓްރޭޓުްނ މައްސަލަތައް ހިންގުމުގައި ަޢމަލުކު )ށ(  
ޓުެގ އެއްގޮތް އިޖުރާއަތުތަކަކަށްކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ އިސްމެޖިސްޓްރޭ

 މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
ކޯޓުގެ ތަންފީޒީ ޑިވިަޝުނގެ މަސައްކަތްތަކާއި ރަޖިސްޓްރަރަގެ  )ނ(  

ކޮށް މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތްތައް ސުޕްވައިޒްމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރާ 
 .އިރުޝާދު ދިނުމަކީ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

މައްސަލައިގެ ފައިލް 
 އަރުޝީފުކުރުން 

ވެ. މައްސަލަ މައްސަލައެއްގެ އޮރިޖިނަލް ފައިލު ކޯޓުގެ އިމާރާތުން ނެރުމަކީ މަނާކަމެކެ  .256
އުން މީގެ އަރުޝީފުކުރަން މައްސަލައިގެ ފައިލު ގެންދިނިމި މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް 

 ތެރޭގައި ނުހިމެނެއެވެ.

ބާތިލު ލިޔުމެއް ހޯދުމަށް 
 އެދުން 

 އެދިއްޖެނަަމ ބާޠިލްކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ޝަރުޢީ ލިޔުމެއް ހޯދުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން  .257
 އެލިޔުމެއް ކޯޓުން ދޫކުރަންާވނީ، މި ެވނި ތާރީޚެއްގައި އެ ލިޔުމެއް

މާބެހޭ ބާޠިލުކުރެވިފައިވާކަން ބަޔާންކޮްށ ކޯޓުގެ ތައްގަނޑެއް ޖަހައި ކޯޓުގެ ކަ
 މުވައްޒަފެއް ސޮއިކުރުމަށްފަހުއެވެ.

ސްޓްރޭޓަކު އިސްތިއުނާފީ ކޯޓަކުން ތަހުވީލުުކރެވޭ މައްސަލަތަކާއި ކޯޓެއްގެ އެއް މެޖި  .258 ތަހުވީލުކުރެވޭ މައްސަލަތައް 
 ކޮންމެ ހުވީލުކުރެވޭ މައްސަލަ ބަލާނޭ އުޞޫލެއްކުރެން އަނެއް މެޖިސްޓްރޭޓަކަށް ތަ
 ކޯޓެއްގައި ލިޔެފައި އޮންނަންވާެނއެވެ.
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އެއްބަސްވުންތަކާއި އެހެނިހެން 
ލިޔެކިޔުންތައް ކޯޓުގައި 

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން 

ން ލިޔުްނތައް އެކި އެކި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައިެވވޭ އެއްބަސްވުމާއި ސޮއިކުރެވޭ އެހެނިހެ  .259
ގައިވާ ފީ  Dކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދޭނީ މި ގަވާއިދުގެ އެޕްނެޑިކްސް 

 ދެއްކުމުންނެވެ.

 

ސްތަކާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޯޓުތަކުްނ ކުރަންޖެހޭ އިޢުލާންތަކާއި ޯނޓި  )ހ(  .260 ކޯޓު ގެޒެޓް 
 ޢާންމު އެންގުންތައް ޝާއިޢުކުރުމަށްޓަކަިއ 

 ޖުޑީޝަލް ކޯޓު ގެޒެޓުގެ ނަމުގައި އޮންލައިން ޕޯޓަލްއެއް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއިން ހިންގަިއ ބަލަހައްޓަންާވނެ އެވެ.

ން އިންތިޒާުމ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ކޯޓު ގެެޒޓުގައި އިޢުލާންޖެހުމުގެ ކަންކަމި  )ށ(  
 ކުާރ ކުރަންވާނީ ކޯޓުން އަމިްއލައަށް އިޢުލާން ޝާއިޢުކުރުމުގެ ކަންަކން

 ގޮތަށެވެ.
  ،ކޯޓުގެ އިޢުލާނެއް ރޭޑިއޯިއން ނުވަތަ ޓީވީއަކުން ކުރާނަމަ )ނ(  

 ޓުން އަމިއްލައަށެވެ.އެ ކަމެއް އިދާރީ ގޮތުން ހަމަޖައްސާނީ ކޯ

 ނާނެއެވެ. މި ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓުން އަންނަިނވި މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންަނށް ލިެބން ހުން  .261 ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް 

 ކޯޓާ ގުޅޭނެ ގޮތް. )ހ(  
 ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ނުނިމި ހުރި މަްއސަލަތައް. )ށ(  
 ކޯޓުގެ ނިންމުންތައް. )ނ(  
 އަޑުއެހުންތަުކގެ ތާވަލް.ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ  )ރ(  

 ކީ މި ގަވާއިދާ އެކުގައިވާ ޖަދުވަލުތަކުގައިވާ ފޯމުތަކާއި އެޕެންޑިކްސްތަކަ  .262 ޖަދުވަލު އަދި އެޕެންޑިކްސް 
 މި ގަވާއިދުގެ ބައެކެވެ.

 ގައެވެ.  2022ޖޫން  16މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ   .263  ފެށުން ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

ސްވުމުގެ )ހައެއް( މަސް ދުވަ 6މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން   .264 މުރާޖަޢާކުރުން މި ގަވާއިދު 
 ކުރިން މި ގަވާއިދު މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ.
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 އި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ބަޔާން މައްސަލައިގަ 

 

1.  
2.  
3.  

 

 

 ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރުވާ 

 

 ހަަމއެކަނި  ބަޔާންުކރަްނވާެނއެވެ. ދަުޢވާކުރަނީމިތަުނގައި )ގެއްލުުމގެ ަބދަލު ހޯދަން އެޭދނަމަ ޯހދަން އެދޭ ެގއްލުުމގެ ަބދަލުގެ ާބވަތާިއ އޭގެ ސަަބބު 

މަދަީނ  އިންޓްެރސްޓްގެ ފަިއާސ ނަގަިއދިނުމަށް އެދޭަނމަ،  ައރާފަިއވާ އިވެަފއި، އެ ފަިއާސއާ ގުިޅގެންޯހުދމަށް ކަމުގަ  ދެއްޢަދަ  ފައިާސގެ ކަނޑަައޅާފަިއވާ

 .(މި ަތނުަގއި ބަޔާންުކރަންާވނެެއވެ މިްނަވރު ިއންޓްރެސްްޓގެ ފައިާސގެ ޯހދަްނއެދޭ މާއްާދގައި ބަޔާންކުރާ ފަަދއިން ވަނަ  92 ާޤނޫުނގެ އިުޖރާއަުތގެ

  



 

 

 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި(

 މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން އެދޭގޮތް 

 

 ؛ދަޢުވާކުރުމުގެ ކުރިން ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވައިދުގެ ދަށުން ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީ  .1

 ފޮނުވިފައި  ☐

      ފޮނުވާފައި ނުވޭ ☐

 

 ؛މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ބޭނުންނަމަ ހައްލުކުރަން އެދެނީ  .2

 ކޯޓުން ބޭރުގައި  ☐

        ޝަރީޢަތުގެ މަރުހަލާގައި ☐

 

 ؛މައްސަލަކުރިއަށް ގެންދަން އެދެނީ  .3

 ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން  ☐

 އަވަސް ނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން  ☐

    ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ☐

 

  

ވެއްޖެނަމަ ސް އް ހޯދަން ކަމަށްވެފައި އެދައުވާއަށް ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން އެއްބަ ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ދައުވާކުރަނީ ފައިސާގެ އަދަދެ  .4

 ؛ނިންމައިދިނުމަށް މައްސަލަ  އިގެ އަޑުއެހުމެއް ނުބާއްވައި މައްސަލަ 

 އެދެން  ☐

 ނޭދެން  ☐

 ؛މައްސަލަ ޝަރިއަތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން މި މައްސަލައިގައި ކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރެއް .5



 

 

 ވޭ ނެރެފައި  ☐

 ނެރެފައި ނުވޭ  ☐

 މައްސަލަ އާއި ގުޅުން ހުރި އެހެން މައްސަލައެއް މިކޯޓުގައި ނުވަތަ އެހެން ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުން ދާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން؛ .6

 ހިނގަމުންދޭ  ☐

 ހިނގަމުން ނުދޭ  ☐

 މައްސަލަ އާއި ގުޅުން ހުރި އެހެން މައްސަލައެއް މިކޯޓުގައި ނުވަތަ އެހެން ކޯޓެއްގައި؛ .7

 ހިނގައި ނިމިފައިވޭ  ☐

 ހިނގާފައި ނުވޭ  ☐

 ބައި( )ފޯމުގެ ތިންވަނަ

 ތަމްސީލުކުރުން 

 

  މެދުވެރިކޮށް ވަކީލުޤާނޫނީ  ☐

        އަމިއްލައަށް ☐

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތު 

   ނަން:  

 އައިޑީކާޑް ނަންބަރު: 

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ 

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:

 ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން:

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ މަގާމު:



 

 

 

 އެޑްރެސް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ 

 ގެ/އޮފީހުގެ ނަން:     

 ފަންގިފިލާ:     

  އަތޮޅު: ރަށާއި

 ފޯނު ނަންބަރު  

 : ނަންބަރު ފޯނުކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ގުޅާނޭ 

  :އީމެއިލް ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި މުއާމަލާތްކުރާނޭ    

 ބައި( )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ 

 ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 ނަން:

 ކާޑު ނަންބަރު: އައިޑީ

 

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:   

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 



 

 

 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނުކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ގުޅާނޭ 

    :އީމެއިލްޖެހޭ ކަންކަމުގައި މުއާމަލާތް ކުރާނޭ ކޯޓުން ގުޅަން

 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރނުފޯ

     :އީމެއިލް

 ބައި( )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 ވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:މަޤާމް ނު

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު 

_______________________________________________ 



 

 

 އިރުޝާދު 

، މަނަ ބާވަތުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގައި ވަކި ޚާއްސަ ފޯމެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާ  އޮންނަ އިޚްތިލާފު .1

ޖިސްމާނީ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި  ބާވަތުގެ އެންމެހައި މަދަނީ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާނީ މި ފޯމުންނެވެ.އޮންނަ  އިޚްތިލާފު

 އެހެނިހެން ޓޯޓުގެ މައްސަލަތައް ވެސް ހުށަހަޅާނީ މި ފޯމުންނެވެ.

 ވާގިއާތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ވާގިއާއެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީއަތުގެ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގިގޮތް ކަމަށް ދައުވާ ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކުރި  .2

 މަރުހަލާގައި ހެކި ހުށަހަޅަން ފުރުސަތު ނުލިބި ހިނގައިދާނެކަން ދައުވާކުރާ ފަރާތް ރިއާޔަތްކުރަން ވާނެއެވެ. 

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .3

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ. 12ބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓްގައި، ފޮންޓް ސައިޒް މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ  ދިވެހި  .4

 .މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ މި ފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ  .5

، ނުވަތަ އެއް ފަރާތްތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް މައްސަލަ އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އެދޭނަމަ .6

 މަނަންވާނެއެވެ.ރައްދުވާނަމަ، އެއިން ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ވަކިވަކިން ހި

ނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ، އަދި ޤާނޫ، މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ފަރުދަކުނަމަ އެފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑު )ދިވެހި ރައްޔިތެއް ނޫންނަމަ ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ( .7

ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ، ޤާނޫނަކުން އުފައްދާފައިވާ އިދާރާއެއް ނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ މި ފޯމާއެކު 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 

 ފޯމާއެކު ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކުން މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކުންނަމަ، ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން އުފައްދާފައިވާ އިދާރާއަކުންނަމަ، މި .8

 ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން އުފައްދާފައިވާ އިދާރާއަކުން މައްސަލަ ހުށަޅަން ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

އެލިޔުމެއްގެ  މިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއްގެ ބައެއްނަމަވެސް ދިވެހިބަސްނޫން އެހެންބަހަކުން އޮވެފައި އެލިޔުމެއް ނުވަތަ .9

 ބައެއްގެ ތަރުޖަމާ ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓުން އަންގައިފިނަމަ، ތަރުޖަމާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 އެވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު، މިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.، މިފޯމުގައިވާ ދަޢުވާއާއިއެކުގައި ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދޭނަމަ .10
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 އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓުރޭޓް ކޯޓް ހުވަދު އަތޮޅު 
 ގއ.ނިލަންދޫ      

 ދިވެހިރާއްޖެ       

 

  

 

 

 

 
 

______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބޭ

  02ފޯމު 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

 

 ވާއަށް ރައްދުދިނުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުން އުދަ 

 ު04ދައުވާއަށް އެއްބަސްވާކަން ބަޔާންކުރާ ފޯމު ޅި މ    ު07ދައުވާއަށް ދިފާޢެއް ހުށަހަޅާކަން ބަޔާންކުރާ ފޯމ 

  ު06ދައުވާގެ ބަޔަކަށް އެއްބަސްވާކަން ބަޔާންކުރާ ފޯމ   ާ10ފޯމު  ރައްދުދައުވ 

  ު13ފޯމް  -އިތުރު ދައުވާގެ ފޯމ   ު03ފޯމް  -އިޚްތިސާސްއާމެދު އިއުތިރާޒުކުރާ ފޯމ 

 )ުދައުވާއާއި ހަވާލުވިކަން އަންގާ ލިޔުން )އެއީ މިފޯމ 

ދައުވާއަށް އެއްބަސްވާނަމަ ނުވަތަ ހޯދަންއެދިފައިވާ ފައިސާދައްކަންޖެހޭކަމަށް އެއްބަސްވާނަ މުޅި 
 ނުވަތަ ފައިސާދެއްކުމަށް އިތުރުވަގުތު ބޭނުންވާނަމަ ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ 

ދައުވާއަށް އެއްބަސްވާކަން 
 04 ބަޔާންކުރާ ފޯމު

 ދައުވާގެ ބައަކަށް އެއްބަސްވާނަމަ ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ 
 ފޯމުދައުވާގެ ބަޔަކަށް އެއްބަސްވާ 

06 

 07 ދިފަޢު ހުށަހަޅާ ފޯމު މުލިދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށް ދިފާއީދައުވާއެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންނަމަ ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ 

ޢު ފައްދަން އެދޭނަމަ އަދި ދިފާލުއު ދިފާޢު ހުށަހެޅުމަށާއި، ކޯޓުގެ އިޚުތިޞާސާމެދު ސުވާ
 ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ދިނުމަށް އެދޭނަމަ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ 

 ދައުވާފޯމާ ހަވާލުވިކަމުގެ ލިޔުން 

 

 މައުލޫމާތު  ފޯމު ހުށަހަޅާފަރާތުގެ

   -ނަން:

  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު   -ދާއިމީ އެޑުރެސް:

  -އުފަންތާރީޚް:  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް 

 ސަމާލުކަމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  14ހަމަކޮށް ސޮއިކުރުމަށްފަހު ދައުވާލިބޭ ފަރާތަށް މި ލިޔުންތައް ލިބުމުން މި ލިޔުން ފުރި 
ކުރި ފޯމުތަކުގެ ތެރެއިން މިފޯމު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. މި ފޯމުގެ އިތުރުން މި ފޯމާ އެކުގައި ކޯޓުން ހަވާލު 

ނުވަތަ ނާސަބު ފޯމު މު އިޚްތިޔާރުކުރި ގޮތާ   ،ފޯމަކުން ދަޢުވާއަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ވަކި ގޮތެއް އިޚްތިޔާރުކޮށް 
ދުވަހުގެ  14އް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ފޯމުތަ  14 ފޯމުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު 

ރު މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބާ ރުގައި މި ދަޢުވާ ނިންމުމުގެ ޒި ހާ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަނާޅައިފިނަމަ ތިޔަފަރާތުގެ ޣައިރު 
ނީ ވަކީލަކާ ން ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މި ފޯމު ލިބުމުން ގާނޫ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށު  106ގާނޫނުގެ 

 އި ވެއެވެ.އިތުރު މައުލޫމާތު މި ފޯމުގެ ފަހަތުގައި ބަޔާންކޮށްފަ  މަޝްވަރާކުރުމަށް ލަފާ އަރުވަމެވެ.

 

 

 

 

 



 

 

 މައްސަލައާއިގުޅޭ ލިޔެކިއުން ފޮނުވަންވީ އެޑުރެސް 

  -އެޑުރެސް:

  -އީމެއިލް އެޑުރެސް:

ވަޓްސް އެޕް ވައިބާރ 
 ޓެލެގުރާމް ނަންނަބރު 

 
 -ގުޅޭނެ ފޯނު ނަނަންބަރު:

 ދޭ ގޮތަކާގުޅޭ ގޮޅީގައި ގާހަނގަ ޖާހާށެވެ.އެ

ދައުވާއާއި ހަވާލުވިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުން އިތުރު  
ހެޅުމަކާނުލައި ދައުވާއަށް ދިފާޢު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ މުއްދަތު ހުށަ

ދުވަހަށް  28ރާއްޖޭގެ އެޑުރެހަކަށް ދައުވާ ރައްދުކުރެވޭ ހާލަތުގައި 
ދުވަހަށް  42ދައުވާރައްދުކުރީ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އެޑުރެހަކަށްނަމަ 
 ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އުތުރުވެގެންދާނެއެވެ.

 ން ބޭނުން ދައުވާ ދިފާޢުކުރަ

 ކޯޓުގެ އިޚޫތިޞާޞާމެދު ސުވާލުއުފައްދަން ބޭނުން 

 ދައުވާގެ ބައެއް ދިފާޢުކުރަން ބޭނުން 

 

ދުވަސް ތެރޭގައި ދައުވާއާއި ހަވާލުވިކަމުގެ ލިޔުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ކޯޓުގެ އިޚުތިސާސް  14ދައުވާރައްދުކުރެވުނުތާ 
 . އެވެބެލެވޭނެ ޤަބޫލުކުރީކަމުގައި 

)ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަނު ކޮށްފައިވާނަމަ ދައުވާ ރައްދުވާފަރާތުގެ ސޮއި 

 އެމީހެއްގެ( 
)ކުންފުންނެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަހުސެއްގެ މަޤާމާއި ހައިސިއްޔަތު 

 ފަރާތުންނަމަ(

    -ތާރީޚު:

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

` 

 

 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓުރޭޓް ކޯޓް 
 ގއ.ނިލަންދޫ      

 ދިވެހިރާއްޖެ       

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 

 

  03ފޯމު 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

 ފައްދާ ސަބަބު ކޯޓުގެ އިޙްތިސާސްއާއި މެދު ސުވާލު އު 

 

  ހެކި ބާރުދޭ  ފައްދާ ގޮތަށް އިޙްތިސާސްއާއި މެދު ސުވާލު އު 

1.  

2.  

 އެދޭ ގޮތް 

 

 

 އިޤުރާރު 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު 

_______________________________________________ 

 



 

 

 އިރުޝާދު 

ީނ މި ފޯމު ހުށަހަޅާނީ  ދަުއވާ ފޯމުަގިއވާ ދަުއާވއަކީ މިހާރު މި ަދއުވާ ހުަށހެޅިފަިއވާ ކޯޓުގެ ބަދަުލގަިއ، މި ދަުއވާގެ ަމއްސަލަ ބެލޭ .1

އްގެ ކޯޓަކުން ކަމަށް ގަބޫލުކުެރވޭަނމަެއވެ. އެކިއެކި ކޯޓުތަކުން ބެލޭނެ މައްސަލަަތއް ލިޔެފައިވަނީ މަދަނީ އިުޖރާއަުތެގ ދިވެިހާރއްޭޖގެ އެހެން ރަށެ 

 ދުވަސް ތެޭރަގއި މި ފޯމު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަްނވާނެެއވެ.  14ވަނަ ބާުބަގއެވެ. މިޯފމު ހުށަހަޅާނަަމ، ލިޔުންތައް ލިބޭ ތާީރޚުން ފެިށގެން  4ގާނޫުނގެ 

. ދަުއާވއަްށ  ފޯމު ހުށަހަޅާނަަމ، މި ފޯމުގެ އިތުުރން މިވަގުތު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަްނޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ދަުޢވާ ފޯމާއި ހަވާުލވިކަން ައންގާ ލިޔުމެވެމި .2

ޓަށް ހުށަހަޅާ ތާީރޚުން ރަްއދުދޭ އެހެނިެހން ފޯމުަތއް ކޯޓަށް ހުަށހަޅާނީ ކޯޓުގެ އިޚްިތާސސްއާ ެމދު ކޯޓުން ވަކި ގޮެތއް ނިްނމުމުްނނެވެ. މި ފޯމު ކޯ

 ދުވަުހގެ ތެޭރގައި ކޯޓުގެ އިޚްިތސާްސއާ ެމދު ކޯޓުން ގޮތެއް ިނންމާެނެއވެ. 45ފެށުގެން ލަްސވެެގން 

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .3

 ޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ.ގައެވެ. ލި 12މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ  ިދވެހި ބަުހން، ފަރުމާ ފޮންްޓގަިއ، ފޮންޓް ސައިްޒ  .4

 .މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަ ކުރަްނޖެހޭ މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ މި ފޯމު ަބލައި ނުގަެނވޭެނެއވެ .5

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

` 

 

 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓުރޭޓް ކޯޓް 
 ގއ.ނިލަންދޫ      

 ދިވެހިރާއްޖެ       

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބޭ

 

 

  04ފޯމު 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

  މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ އަހުރެން 

 

 ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވާ ގޮތް 

 

 ކަމަށް އެއްބަސްވާގޮތް މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް 

 

 ކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެދޭ  ކުރުމަށް  ޝަރީޢަތް ހިންގުމެއް ނެތި ޙުކުމް 

 އާނ ☐

 ނޫން  ☐

 _______/___/___ ކުރާނެ ތާރީޚު:ސް ޚަލާ  ދަޢުވާއެއް ނަމަ އެފައިސާ ދައްކައި  މިދަޢުވާ އަކީ ފައިސާ ހޯދުމުގެ 

 

 ގޮތް: ހުށަހަޅާ އްކަން މި ދަޢުވާގައި ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދަ 

 އެއްފަހަރާ ވަގުތުން   ☐

     ބަޔަށް ބަހާލައިގެން 3ފައިސާގެ ޢަދަދު  ☐

     ބަޔަށް ބަހާލައިގެން 6ފައިސާގެ ޢަދަދު  ☐

     ބަޔަށް ބަހާލައިގެން  12ފައިސާގެ ޢަދަދު  ☐

 ފައިސާ ދައްކަން ބޭނުންވަނީ 

     ސީދާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް  ☐

     ށްކޯޓަ  ☐

 



 

 

 ބައި( )ފޯމުގެ ދެވަނަ

 ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 :ފަންގިފިލާ 

 އެޕާޓްމަންޓް:  

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނުކޯޓުން ގުޅާނެ 

    :އީމެއިލްކޯޓުން މުޢާމަލާތް ކުރާނެ 

 

 



 

 

 ބައި( )ފޯމުގެ ތިންވަނަ

 އިޤުރާރު 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު 

_______________________________________________ 

 އިރުޝާދު 

ކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކަށް ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވެވޭނީ ކޯޓުގެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ރައް .1

 .ނެވެއިން  11 ގައިވާ ފޯމުޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ އެދޭނީ ހުއްދައަށްހުއްދައާ އެކުގައެވެ. ކޯޓުގެ 

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .2

ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު  12ދިވެހި ބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓްގައި، ފޮންޓް ސައިޒް  ފުރިހަމަކުރާންވާނީމި ފޯމު  .3

 ކުލައިންނެވެ.

 .މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ މި ފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ  .4

 

 

 



 

 

 

` 

 

 ލަންދޫ މެޖިސްޓުރޭޓް ކޯޓް ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނި 
 ގއ.ނިލަންދޫ      

 ދިވެހިރާއްޖެ       

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބޭ

 

 05ފޯމު 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

 އެދޭ ސަބަބު  ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް  ހިންގުމެއްނެތި  ޝަރިއަތް 

 

 އަށް އެއްބަސްވެފައި އޮތުން ދަޢުވާދައުވާލިބޭ ފަރާތުން  ☐

 ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ  ☐

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ރައްދު ދަޢުވާއަށް ނުވަތަ އިތުރު ދަޢުވާއަށް ރައްދު ދީފައި ނުވާތީ  ☐

ދަޢުވާގެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ދަޢުވާގެ ޖަވާބުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން ☐

 ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ.  

 ހުކުމް ކޮށްދިނުމަށް އެދޭނަމަ، ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމް އޮންނަންވީގޮތް  ބޭއްވުމެއްނެތި  އަޑުއެހުމެއް  ޝަރީޢަތުގެ 

 

 ސޮއި

_______________________________________________ 

 ނަން:

______________________________________________ 

 

 އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާ!

 އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާ! 

 

 އިރުޝާދު 

ވާ ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ ދިފާއު ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށް ފަހު، އަދި ދައު ބޭއްވުމެއްނެތި  އަޑުއެހުމެއް ޝަރީޢަތުގެ .1

 ލިބޭފަރާތުން މުޅި ދައުވާއަށް އެއްބަސްވެފައިވާނަމައެވެ. 

 



 

 

` 

 

 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓުރޭޓް ކޯޓް 
 ގއ.ނިލަންދޫ      

 ދިވެހިރާއްޖެ       

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބޭ

 

 

  06ފޯމު 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

 ދަޢުވާ އާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްބަސްވާ ކަންކަން:

 

 ދަޢުވާ އާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްބަސްނުވާ ކަންކަން:

 

 ދަޢުވާގެ އިންކާރުކުރާ ބަޔަށް އިންކާރުކުރާ ސަބަބު:

 

 :އްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތްކަމަށް އެއްބަސްވާގޮތް މަ

1. 

2. 

 ކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެދޭ  ކުރުމަށް  ދު ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމެއްނެތި ޙުކުމް އެއްބަސްވާ ބަޔާމެ 

 އާނ ☐

 ނޫން  ☐

 _______/___/___ ކުރާނެ ތާރީޚު:އެއްބަސްވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞް  މިދަޢުވާ އަކީ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ދަޢުވާއެއް ނަމަ 

 

 :ން ހުށަހަޅާގޮތް އެއްބަސްވާނަމަ ފައިސާ ދައްކަ ދައްކަން  އެއް ފައިސާ 

 އެއްފަހަރާ ވަގުތުން   ☐

     ބަޔަށް ބަހާލައިގެން 3ފައިސާގެ ޢަދަދު  ☐

     ބަޔަށް ބަހާލައިގެން 6ފައިސާގެ ޢަދަދު  ☐

     ބަޔަށް ބަހާލައިގެން  12ފައިސާގެ ޢަދަދު  ☐

 ފައިސާ ދައްކަން ބޭނުންވަނީ 



 

 

     ސީދާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް  ☐

     ކޯޓަށް ☐

 ބައި( )ފޯމުގެ ދެވަނަ

 ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 

 ؛ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 އެޕާޓްމަންޓް:

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 އެޕާޓްމަންޓް:

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 



 

 

  ނަންބަރު:ފޯނުކޯޓުން ގުޅާނޭ 

    :އީމެއިލްކޯޓުން މުއާމަލާތްކުރާނޭ 

 ބައި( )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ 

 އިޤުރާރު 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު 

_______________________________________________ 

 އިރުޝާދު 

 ދުވަސް ތެރޭގައި މިފޯމު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  14ށިގެން ލިޔުންތައް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެ  .1

ލިބިފައިވާ  ދަޢުވާގެ ބަޔަކަށް އެއްބަސްވެ ދައުވާގެ ބަޔަކަށް އެއްބަސްނުވާނަމަ، އެއްބަސްނުވާ ބަޔާއި ގުޅޭގޮތުން، މިފޯމާއި އެކު .2

 ގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.ދުވަސް ތެރޭ  14ލިޔުންތައް ލިބުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން  ،ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ފޯމު

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .3

ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު  12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ  ދިވެހި ބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓްގައި، ފޮންޓް ސައިޒް  .4

 ކުލައިންނެވެ.

 .ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ މި ފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު  .5



 

 

 

` 

 

 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓުރޭޓް ކޯޓް 
 ގއ.ނިލަންދޫ      

 ދިވެހިރާއްޖެ       

 

  

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބޭ

 

 

  07މު ފޯ

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

 މުޅި ދަޢުވާއަށް އަހުރެން އިންކާރު ކުރަމެވެ. 

 

 ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރާ ސަބަބު:

 

 

ގައި )މި ފޯމުގެ ފަހަތުގައިވާ އިރުޝާދުތަކު  މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތްކަމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ބަޔާންކުރާ ގޮތް
  މި ބައި ލިޔުމަށް(ސަމާލުކަން ދީގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް 

 

 

 

 

 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެދޭގޮތް 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި(

 މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން އެދޭގޮތް 

 

 

 ؛މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ބޭނުންނަމަ ހައްލުކުރަން އެދެނީ  .8

 ކޯޓުން ބޭރުގައި  ☐

        ޝަރީޢަތުގެ މަރުހަލާގައި ☐

 

 ؛ކުރިއަށް ގެންދަން އެދެނީ މައްސަލަ  .9

 ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން  ☐

 އަވަސް ނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން  ☐

    ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ☐

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ބައި( )ފޯމުގެ ތިންވަނަ

 ތަމްސީލުކުރުން 

  މެދުވެރިކޮށް ވަކީލުޤާނޫނީ  ☐

        އަމިއްލައަށް ☐

 ކު އައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތު ޤާނޫނީ ވަކީލަ 

   ނަން:  

 އައިޑީކާޑް ނަންބަރު: 

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ 

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:

 ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން:

 :ފީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ މަގާމުއޮ

 އެޑްރެސް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ 

 ގެ/އޮފީހުގެ ނަން:     

 ފަންގިފިލާ:     

 ރަށާއި އަތޮޅު:   

  ނަންބަރު ފޯނު

 ލޭންޑް ލައިން:

 ކޯޓުން ގުޅާނޭ މޯބައިލް ނަންބަރު 

      :އީމެއިލްކޯޓުން މުއާމަލާތްކުރާނޭ 

  



 

 

 ބައި( )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ 

 ޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް ދަޢުވާގެ ލި 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބޭ 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 އެޕާޓްމަންޓް:

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 އެޕާޓްމަންޓް:

     މަގު:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނު

    :އީމެއިލް

 



 

 

 ބައި( )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު 

_______________________________________________ 

 

 އިރުޝާދު 

 މުޅި ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރާ ނަމަ ފުރާނީ މިފޯމެވެ.  .1

ދުވަސްތެރޭގައި މިފޯމު ކޯޓަށް  14ލިޔުންތައް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ޢުވާގެ ކޯޓުގެ އިޚްތިސާސްއަށް އިޢުތިރާޒް ނުކުރާނަމަ، ދަ .2

 ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

އިހްތިޞާޞްއާއިމެދު ސުވާލު އުފައްދާނަމަ ދަޢުވާގެ ދިފާޢުފޯމު ހުށަހަޅާނީ އިހްތިޞާޞްއާއިމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް  ކޯޓުގެ .3

 ށެވެ. ކަނޑައެޅުމުން، އެކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮ

 މިފޯމް ފުރުމުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން: .4

 )ހ( ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އިއުތިރާފްވާ ވާގިއާތައް ވަކިވަކިން ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ.

 )ށ( ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އިންކާރުކުރާ ވާގިއާތައް ވަކިވަކިން ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ.



 

 

ގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އޭނާއަށް ޔަގީންނުކުރެވޭ ވާގިއާއެއް އޮތްނަމަ އެކަން ޔަގީން )ނ( ދަޢުވާ 

 ނުކުރެވޭކަން ނުވަތަ އޭގެ ތެދުކަން ކަށަވަރުނުކުރެވޭނަމަ އެކަމެއް ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ.

އެލިޔުންތަކަށް ހަވާލާދީ އެކަން )ރ( ދައުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ދިފާއުގައި ބޭނުންކުރަން ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކެއްހުރިނަމަ 

 ފާހަގަކުރަން ވާނެއެވެ. 

 )ބ( ދައުވާގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ތުހުމަތަކަށް އިންކާރުކުރާނަމަ އޭގެ ސަބަބު ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ.

)ޅ( މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވަނީ ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ބުނާގޮތަށް ކަމުގައި ނުވާނަމަ މައްސަލަ 

 މަށް ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން ބަޔާންކުރާގޮތް ދައުވާފޯމުގައި ލިޔަންވާނެއެވެ. ހިނގިގޮތްކަ

މައްސަލައިގައި ކަންހިނގިގޮތް ކަމަށް ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ބަޔާންކުރި ވާގިއާތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ވާގިއާއެއްގެ މައްޗަށް  .5

 ދާނެކަން ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން ރިއާޔަތްކުރަން ވާނެއެވެ. ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާގައި ހެކި ހުށަހަޅަން ފުރުސަތު ނުލިބި ހިނގައި

ދައުވާފޯމާ ހަވާލުވިކަން އަންގާ ލިޔުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި ވީނަމަވެސް، ކަނަޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދައުވާގެ ދިފާއު  .6

 ވެ.ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ދައުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ހުކުމް ކުރެވިދާނެއެ

 ދަޢުވާއަށް ދިފާޢު ހުށަހަޅާއިރު، ރައްދު ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ އިތުރު ދަޢުވާއެއް ކުރާނަމަ، އެފަދަ ދަޢުވާއެއް ކުރާނީ އެކަމަށް  ރައްދު .7

( އިންނެވެ.  ރައްދު ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ އިތުރު ދަޢުވާއެއް 13ފޯމު ( އިން އަދި އިތުރު ދައުވާ ފޯމު )10ފޯމު ދައުވާ ފޯމު )

 ދިފާޢު ފޯމާއެކު އެ ފޯމު)ތައް( ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ. ކުރާނަމަ 

 ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. ފޯމު މި .8

 ކަޅު ހުންނަންވާނީ  ލިޔުންތައް. ގައެވެ  12 ސައިޒް ފޮންޓް ފޮންޓްގައި، ފަރުމާ ބަހުން، ދިވެހި   ފުރިހަމަކުރާންވާނީ ފޯމު މި .9

 .ކުލައިންނެވެ

 .ނުގަނެވޭނެއެވެ  ބަލައި ފޯމު މި ނުވާނަމަ ފުރިހަމަކޮށްފައި މަޢުލޫމާތު ންޖެހޭކުރަ ފުރިހަމަ ފޯމުގައި މި .10

 ފޯމު ފުރާއިރު ގާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަންކުރެވިފައިވާނަމަ، މިފޯމުގައި ސޮއިކުރާނީ ޤާނޫނީ ވަކީލެވެ. މި  .11

 

 

 

 

 

 



 

 

` 

 

 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓުރޭޓް ކޯޓް 
 ގއ.ނިލަންދޫ      

 ދިވެހިރާއްޖެ       

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބޭ
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ޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ބަ)މި ފޯމުގެ ފަހަތުގައިވާ އިރުޝާދުތަކުދޭ ޖަވާބު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން  ދައުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ދިފާޢުއަށް 
  މި ބައި ލިޔުމަށް(ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދީގެން 

 

 

 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ސުވާލުކުރަން ހުރިނަމަ އެސުވާލުތައް 

1. 

2. 

 

 

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު 

_______________________________________________ 

 



 

 

 އިރުޝާދު 

ދުވަހުގެ ެތޭރގައި ދަޢުާވގެ ދިފާުޢއަށް ދަުޢވާކުރާ ފަާރތުން ޖަާވބު  14ުޢވާގެ ދިފާޢު ލިބޭ ދުަވހުން ފެށިެގން ދަޢުވާ ކުރާ ަފރާތަށް ދަ .1

 ދޭްނވާނެެއވެ.

ތަ މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރަްނވާނީ ދަުޢވާ ލިބޭ ފަރާތުން ަދއުާވގެ ދިފާުޢަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކޮްނމެ ާވގިާއއަކަށް ެއއްަބސް ާވކަން ނުވަ .2

ންމެ  ރާކަން ވަިކވަކިން ެއނޭގނެ ޮގތަކަށެވެ. މި ފޯމު ފުރިަހމަކުަރންވާނީ ަދޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ދަުއާވގެ ދިފާޢުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކޮއިންކާރުކު 

ާތބީ ތުހުމަތަކަށް ެއއްަބސް ވާކަން ުނވަތަ ިއންކާރުކުރާކަން ވަކިވަކިން އެނގޭނެ ގޮަތކަށެވެ. އިންާކރުކުރާަނމަ، ިއންކާރު ކުާރ ސަބަބު ކި

 ހެއްކަށް ނުަވތަ ޝަފަހީ ހެއްކަށް ަހވާާލދީ ބަޔާންުކރަންާވނެެއވެ.

3.  

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .4

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ  ިދވެހި ބަުހން، ފަރުމާ ފޮންްޓގަިއ، ފޮންޓް ސައިްޒ  .5

 .ަގއި ފުރިަހމަ ކުރަްނޖެހޭ މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ މި ފޯމު ަބލައި ނުގަެނވޭެނެއވެމި ފޯމު .6
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______________________________________ 

 ޢުވާކުރާ ފަރާތް ދަ

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބޭ
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 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ދިފާޢަށް ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ޖަވާބަށް ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތުންދޭ ރައްދު 

 

 

 

 

 ސުވާލެއް ކޮށްފައިވާ ނަމަ އެ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ދައުވާކުރާ ފަރާތުން 

 

 

 

 ބައި( މުގެ ދެވަނަ)ފޯ

 އިޤުރާރު 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު 

_______________________________________________ 

 



 

 

 އިރުޝާދު 

 14 ަރއްދު ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތުން ހުށަެހޅި ަދއުާވގެ ިދފާއަށް ދަުޢވާކުރާ ފަރާުތން ހުށަހެޅި ޖަާވބުގެ ަރްއދުަގއި ދަުޢވާލިބޭ ފަރާުތން ހުަށހަޅާ  .1

 ށް ހުށަަހޅަން ވާެނއެވެ. ދުަވސް ތެޭރގައި ކޯޓަ

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .2

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ  ިދވެހި ބަުހން، ފަރުމާ ފޮންްޓގަިއ، ފޮންޓް ސައިްޒ  .3

 .ކޮށްަފއި ނުވާަނމަ މި ފޯމު ަބލައި ނުގަެނވޭެނެއވެމި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަ ކުރަްނޖެހޭ މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަ .4
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 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 
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  ދަޢުވާ ރައްދު 

 

 

 

 

 

 

 

 ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް 

 

 

 

 ރައްދު ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރުވާ 

 

 ހަމައެކަނި  ނީ)ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން އެދޭނަމަ ހޯދަން އެދޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ބާވަތާއި އޭގެ ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ދަޢުވާކުރަ
 އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް އެދޭނަމަ،  ހޯދުމަށް ކަމުގައިވެފައި، އެ ފައިސާއާ ގުޅިގެން އަރާފައިވާ ޢަދަދެއް ފައިސާގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ 

މި ތަނުގައި  މިންވަރުއިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާގެ  މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ކަނޑައަޅާ ވަނަ 92 ޤާނޫނުގެ  މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ 
 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.(

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ބައި( )ފޯމުގެ ދެ ވަނަ 

 ރައްދު ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ރައްދު  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ރައްދު 

 

 ބައި( )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ

 އިޤުރާރު 

 

 ށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަ 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު 

_______________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 އިރުޝާދު 

 ާއިއ މުޅި ދަުޢވާއަށް އިންކާރުުކރާ ަމއްސަަލތަކުގަެއވެ.  އިންާކރުކުރާ ަމއްސަލަތަުކގަމި ފޯމު ހުށަހެޭޅނީ ހަަމއެކަނި ދަުޢވާގެ ބަޔަކަށް .1

 މި ފޯމު ފުރާިއރު ާގނޫނީ ވަކީލަކު ައއްަޔންކުރެވިަފިއވާނަަމ، މިފޯުމަގއި ސޮއިުކާރނީ ޤާނޫނީ ވަކީެލވެ.  .2

ަޝރީއަުތެގ  ްއސަލަިއގައި ކަްނހިނގިގޮތް ަކމަށް ަރއްދު ދަުއވާ ކުރާ ަފރާތުން ބަޔާންކުރި ާވގިއާތަުކގެ ެތރޭަގއި ނުިހމެނޭ ވާިގއާެއްއގެ ަމއްޗަށްމަ .3

 މަރުހަާލގައި ހެކި ހުށަަހޅަން ފުުރސަތު ނުލިބި ހިނަގިއދާނެކަން ަރއްދު ދަުއވާުކރާ ފަރާތުން ިރއާޔަތްކުަރން ވާެނެއވެ. 

 މު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ.މި ފޯ .4

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ  ިދވެހި ބަުހން، ފަރުމާ ފޮންްޓގަިއ، ފޮންޓް ސައިްޒ  .5

 .އި ނުގަެނވޭެނެއވެމި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަ ކުރަްނޖެހޭ މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ މި ފޯމު ަބލަ .6
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______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ތް ފަރާ ދަޢުވާލިބޭ

 

 

  11ފޯމު 

ޟިއްޔާ ގަ 
 ނަންބަރު



 

 

 ހުއްދައަށްއެދޭ ކަމުގެ ތަފްސީލު:

 

 

 

 

 

 ހުއްދައަށް އެދޭ ސަބަބު:

 

 

 

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު 

_______________________________________________ 

 



 

 

 އިރުޝާދު 

ެއދެންެޖހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފިއާވ  މަދަނީ އިުޖރާއަުތގެ ގާނޫުނގެ ދަުށން ނުވަތަ ަމޖަނީ އިުޖރާއަުތގެ ާގނޫުނގެ ަދށުން އެކަމަކަށް ކޯޓުގެ ުހްއދަ .1

 ހާލަތުގަިއ، އެކަަމށް ޚާްއސަ އެެހން ފޯެމއް ކަނޑަެއޅިފަިއނުާވނަމަ، އެފަދަ ކޮްނމެ ހުްއދަެއއް ހޯދަން އެޭދނީ މި ފޯމުްނނެވެ.

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .2

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12ންްޓގަިއ، ފޮންޓް ސައިްޒ މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ  ިދވެހި ބަުހން، ފަރުމާ ފޮ .3

 .މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަ ކުރަްނޖެހޭ މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ މި ފޯމު ަބލައި ނުގަެނވޭެނެއވެ .4
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 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓުރޭޓް ކޯޓް 
 ގއ.ނިލަންދޫ      

 ދިވެހިރާއްޖެ       

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބޭ

 

 

  12ފޯމު 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

 އުނިކުރަން ނުވަތަ އިތުުރކުރަްނ އެދޭ ޚަސްމުގެ މަޢުލޫމާތު

 

 ނަން

 އައިޑީ ކާޑް ނަންބަރު 

 ސްއެޑްރެ

 

 ސަބަބު އުނިކުރަން ނުވަތަ ިއތުރުކުރަން އެދޭ ޚަސްމަކު 

 

 

 ނުވަތަ އިތުުރކުރަްނ އެދޭ ޚަސްމާ މައްސަލައާ އޮްތ ގުޅުން ނުވަތަ ހައިިސއްޔަތު  އުނިކުރަން

 

 

 ޚަސްމަކު އިތުރުކުރަން އެދެނީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެްއގެ ގޮުތގައިޯތ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުަގއިތޯ 

 

 

  ކުރަން އެދޭ ޚަސްމަށް ކޯޓު އަމުރު ފޮނުވަންވީ ތަން:އިތުރު

 

 

 އިތުރު ކުރަން އެދޭ ޚަސްމާ ުގޅޭނެ:

 ފޯނު:

 

 އީމެއިލް

 

 

 



 

 

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު 

_______________________________________________ 
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 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓުރޭޓް ކޯޓް 
 ންދޫ ގއ.ނިލަ      

 ދިވެހިރާއްޖެ       

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބޭ
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ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

  ދަޢުވާ އިތުރު 

 

 

 

 

 

 

 

 

 މައްސަލައިގެ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް 

1.  
2.  
3.  

 

  ފަރުވާ ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދޭ  

 

 ހަމައެކަނި  )ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން އެދޭނަމަ ހޯދަން އެދޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ބާވަތާއި އޭގެ ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ދަޢުވާކުރަނީ
 ނަގައިދިނުމަށް އެދޭނަމަ،  އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކަމުގައިވެފައި، އެ ފައިސާއާ ގުޅިގެން އަރާފައިވާ ޢަދަދެއް ފައިސާގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ 

މި ތަނުގައި  އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާގެ މިންވަރު މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ކަނޑައަޅާ ވަނަ  92 ޤާނޫނުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ
 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.(

 

 ހުށަހެޅިފައި އޮތް ދަޢުވާއާއި މިދަޢުވާއާއި ހުރި ގުޅުން 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ޅިއިރު އިތުރު ދަޢުވާ ހުށަހަޅާފައި ނެތްނަމަ އޭގެ ސަބަބު ދައުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހެ 

 

 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 ވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:މަޤާމް ނު

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު 

_______________________________________________ 

 

 އިރުޝާދު 

ްއޗަށް ަޝރީއަުތެގ މަްއސަލަިއގައި ަކންހިނގިގޮތް ަކމަށް ިއތުރު ަދުއވާ ކުރާ ަފރާތުން ބަޔާންކުރި ވާިގއާތަުކގެ ތެޭރަގއި ނުިހމެނޭ ވާިގއާެއއްގެ މަ .1

 މަރުހަާލގައި ހެކި ހުށަަހޅަން ފުުރސަތު ނުލިބި ހިނަގިއދާނެކަން އިުތރު ަދުއވާކުރާ ފަރާތުން ިރއާޔަތްކުަރން ވާެނެއވެ. 

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .2

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12 މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ  ިދވެހި ބަުހން، ފަރުމާ ފޮންްޓގަިއ، ފޮންޓް ސައިޒް  .3

 .މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަ ކުރަްނޖެހޭ މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ މި ފޯމު ަބލައި ނުގަެނވޭެނެއވެ .4
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 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓުރޭޓް ކޯޓް 
 ގއ.ނިލަންދޫ      

 ރާއްޖެ ދިވެހި       

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބޭ
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ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

  ދަޢުވާ 

 

 

 

 

 

 

 

  މައްސަލައިގެ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް 

ަޚަރދާއި  ކުަރންޖެިހދާނެ ުމސަަތޤުބަުލގައި އަދި ކުރަްނޖެހުނު ރާތުންފަ ފްސީލާއި ދަޢުވާުކރާ)މި ތަނުަގއި ދަޢުވާ ުކރާ ފަރާތަށް ލިިބފައިވާ އަނިޔާތަުކގެ ތަ

 މުސަަތޤުބަުލަގއި ަސބަބުން އަނިާޔގެ ލިބިަފއިވާ ހަށިގަނޑަށް (.ތަްފޞީލު ހިމަނަްނވާެނއެވެ ެގއްލުންތަކުގެ ލިބިފަިއވާ ފަާރތަށް ކުރާ އަދި ދަުޢވާ

 ތާރީޚެްއަގއި ފަހުގެ.... ނޫްނކަން  ނުަވތަ އޮތްކަން ފުުރސަތެއް މެުދވެިރވުުމގެ އުނިަކމެއް ނަފްސާީނގޮތުން ނުަވތަ ތުންިޖްސމާނީގޮ  ނުވަތަ ބޮޑުަބއްެޔއް

 :ތަްފޞީލު އުނިަކމުގެ ނަފްސާނީ ނުަވތަ ޖިްސމާނީ ނުވަތަ ބަީލގެ ހުށަހެިޅދާނެ ދަޢުާވެއއް ގުިޅގެން މިއަނިާޔާއއި

1.  

2.  

 

 ފަރާތުން  ހިނގި  އެކްސިޑެންޓް  އެދޭނަމަ  ދިނުން  ނަގައި  ޑެންޓަކާއި ގުޅިގެން ބަދަލު އެކްސި  ފަދަ  ނުރައްކާވާ  ފުރާނައަށް 

 ޙައިސިއްޔަތު  ބަލަހައްޓާ  އެފަރާތްތައް  ފަރާތްތަކާއި  ބަލަހައްޓަންޖެހޭ 

1 

2. 

 ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރުވާ 

އަދި މިދަުޢާވއާިއ  ެއދޭ ގެއްލުުމގެ ަބދަލުގެ ާބވަތާއި ޭއގެ ަސބަބު ބަާޔންކުރަްނވާނެެއވެ.ހޯަދން  ،ެގއްލުުމގެ ަބދަުލ ހޯދަން އެޭދނަމަ މި ދަުޢވާއާ ގުިޅގެން )

   ގުިޅގެން ވަގުތީ ބަދަެލއް ނަަގއިިދނުން އެދޭަނމަ އެކަްނ، ސަަބާބއި އެކު ބަޔާްނކުރަން ވާެނެއވެ.(



 

 

 

 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި( 

 މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން އެދޭގޮތް 

 

 މުގެ ކުރިން ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވައިދުގެ ދަށުން ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީ ދަޢުވާކުރު  .1

 ފޮނުވިފައި  ☐

      ފޮނުވާފައި ނުވޭ ☐

 

 މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ބޭނުންނަމަ ހައްލުކުރަން އެދެނީ  .2

 ކޯޓުން ބޭރުގައި  ☐

        ޝަރީޢަތުގެ މަރުހަލާގައި ☐

 

 ގެންދަން އެދެނީ  މައްސަލަކުރިއަށް  .3

 ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން  ☐

 އަވަސް ނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން  ☐

    ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ☐

 

     ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގަން އެދެނީ  .4

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ ހަރަދު  ☐

 ކޯޓުން ވަޒަންކުރާ ބާވަތުގެ ހަރަދު  ☐

 



 

 

ރާތުން ދައުވާކުރަނީ ފައިސާގެ އަދަދެއް ހޯދަން ކަމަށްވެފައި އެދައުވާއަށް ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން އެއްބަށްވެއްޖެނަމަ މައްސަލަ ދައުވާކުރާ ފަ  .5

 ޝަރީޢަތް ނުހިނގައި ނިންމައިދިނުމަށް 

 އެދެން  ☐

 ނޭދެން  ☐

 ބައި( )ފޯމުގެ ތިންވަނަ

 ތަމްސީލުކުރުން 

 

  މެދުވެރިކޮށް ވަކީލުޤާނޫނީ  ☐

        އްލައަށްއަމި ☐

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތު 

   ނަން:  

 އައިޑީކާޑް ނަންބަރު: 

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ 

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:

 ތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން:ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަ

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ މަގާމު:

 

 

 އެޑްރެސް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ 

 ގެ/އޮފީހުގެ ނަން:     



 

 

 ފަންގިފިލާ:     

 ރަށާއި އަތޮޅު:   

  ނަންބަރު ފޯނު

 ލޭންޑް ލައިން:

 މޯބައިލް ނަންބަރު 

       :އީމެއިލް

 ބައި( )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ 

 ން ރައްދުކުރަންވީގޮތް ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔު 

 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:   

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 



 

 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ތޮޅު: ރަށާއި އަ

  ނަންބަރު:ފޯނު

    :އީމެއިލް

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރފޯނު

     :މެއިލްއީ

 

 ބައި( )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 އްޔަތު:މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސި

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު 

_______________________________________________ 



 

 

 

 ފޯމު ފުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު 

އާެއއްގެ މަްއޗަށް ަޝރީއަުތެގ މަްއސަލަިއގައި ަކންހިނގިގޮތް ަކމަށް ިއތުރު ަދުއވާ ކުރާ ަފރާތުން ބަޔާންކުރި ވާިގއާތަުކގެ ތެޭރަގއި ނުިހމެނޭ ވާގި  .1

 މަރުހަާލގައި ހެކި ހުށަަހޅަން ފުުރސަތު ނުލިބި ހިނަގިއދާނެކަން އިުތރު ަދުއވާކުރާ ފަރާތުން ިރއާޔަތްކުަރން ވާެނެއވެ. 

 ފަންނީ  ުތގެހިދުމަ ސިްއހީ ގަބޫލުކުރާ ިއދާާރއިން ަދއުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ދަުޢާވއެްއަގއި ގުޅޭ އަނިާޔައކާއި ޖިްސމާނީ ލިބޭ ގަނަޑށްހަށި .2

 ައނިޔާއާ  ބަޔާންުކރާ ދަޢުާވަގއި ކަމަށް ައނިޔާ ިލބުނު ަހށިގަނޑަށް އޭާނގެ ،ރިޢާޔަތްކުާރނަމަ  ފަރާތުން ދަުޢވާުކރާ ހެިކބަހަށް މަަސއްކަތްތެިރއެްއގެ

 .ވާެނެއވެ ހުށަހަޅަން އެކު މިފޯމާއި ރިޕޯޓު ަތއްޔާރުކޮށްަފިއވާ  އެފަރާތުން ގުޭޅގޮތުން

 ބަލަަހއްޓަްނޖެހޭ ަފރާތުން ހިނގި އެކްސިެޑންޓް އެދޭަނމަ  ދިނުން  ަނގައި ަބދަލުއެކްސިެޑްނޓަކާއި ުގޅިެގން  ފަދަ ވާ ނުަރއްކާ ފުރާނައަށް  .3

 .ވާނެެއވެ ފޮުނވަން އެކު މިފޯާމއި ެގ ކޮޕީއެއްއަިއޑީކާޑު ފަރާތްތަުކގެ އެ ފަރާތްތަކާއި

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .4

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12ަހމަކުރާްނވާނީ  ިދވެހި ބަުހން، ފަރުމާ ފޮންްޓގަިއ، ފޮންޓް ސައިްޒ މި ފޯމު ފުރި .5

 .މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަ ކުރަްނޖެހޭ މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ މި ފޯމު ަބލައި ނުގަެނވޭެނެއވެ .6
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 ރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބު 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 

 

  15ފޯމު 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

  ދަޢުވާ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ނގާފައިވާ ގޮތް މައްސަލައިގެ ކަން ހި 

4.  
5.  
6.  

 

 ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން ހައްޤަކަށް އުނިކަން ލިބުނު އިދާރީ ފިޔަވަޅުގެ ތަފްޞީލު 

 

 

 

 މަތީގައިވާ ފިޔަވަޅު ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން އަޅާފައިވަނީ ޤާނޫނީ އިމުގެތެރެއިން ކަމުގައި ނުދެކޭ ސަބަބުތައް 

1.  
2.  

 

 ވާ ކޯޓުގައި އުފުލައިގެން މެނުވީ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދެން ނެތްކަމުގައި ދެކޭ ސަބަބު ޖުޑީޝަލް ރިވިއުގެ ދަޢު

 



 

 

 

 ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރުވާ ނުވަތަ ފަރުވާތައް 

1. . 
2.  

 

 މަތީގައިވާ ފަރުވާތައް ހޯދައިދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ ސަބަބުތައް 

1.  
2.  

  



 

 

 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި(

 ން އެދޭގޮތް މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަ 

 

 ދަޢުވާކުރުމުގެ ކުރިން ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވައިދުގެ ދަށުން ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީ  .10

 ފޮނުވިފައި  ☐

      ފޮނުވާފައި ނުވޭ ☐

 

 މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ބޭނުންނަމަ ހައްލުކުރަން އެދެނީ  .11

 ކޯޓުން ބޭރުގައި  ☐

        ޝަރީޢަތުގެ މަރުހަލާގައި ☐

 

 މައްސަލަކުރިއަށް ގެންދަން އެދެނީ  .12

 ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން  ☐

 އަވަސް ނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން  ☐

    ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ☐

 

 

 

 

 

 



 

 

 ބައި( )ފޯމުގެ ތިންވަނަ 

 ތަމްސީލުކުރުން 

  މެދުވެރިކޮށް ވަކީލުޤާނޫނީ  ☐

        އަމިއްލައަށް ☐

 

 ނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތު ޤާ

   ނަން:  

 އައިޑީކާޑް ނަންބަރު: 

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ 

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:

 ސްގެ ނަން:ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓި

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ މަގާމު:

 

 އެޑްރެސް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ 

 ގެ/އޮފީހުގެ ނަން:     

 ފަންގިފިލާ:     

 ރަށާއި އަތޮޅު:   

  ނަންބަރު ފޯނު

 ލޭންޑް ލައިން:

 މޯބައިލް ނަންބަރު 

       :އީމެއިލް



 

 

 ބައި( )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ 

 ގޮތް ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީ 

 ދައުލަތުގެ އިދާރާ ނުވަތަ އިދާރާތައް ދަޢުވާލިބޭ  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:     

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނު

    :އީމެއިލް

 

އިތުރުުކރާނަމަ ަމތީގަިއވާ މަޢުޫލމާތު ތިިރއަށް  ދަޢުވާލިބޭ ަފރާތްތައް)

    (ނަކަލުކުރަްއވާ

 ނަން:

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު:

 އެޑްރެސް

 އިދާރާ ހުރި ތަނުގެ ނަން:    

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 : ނަންބަރފޯނު

  :އީމެއިލް

 

އިުތުރކުރާނަމަ މަީތަގއިވާ  ދަޢުވާލިބޭ ދައުލަުތގެ ިއދާރާަތއް)

    (ނަކަލުކުަރއްވާމަޢުލޫމާތު ތިިރއަށް 



 

 

 ބައި( )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު 

_______________________________________________ 

 

 އިރުޝާދު 

ވާ ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކުރި ވާގިއާތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ވާގިއާއެއްގެ މައްޗަށް މައްސަލައިގައި ކަންހިނގިގޮތް ކަމަށް އިތުރު ދައު  .1

 ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާގައި ހެކި ހުށަހަޅަން ފުރުސަތު ނުލިބި ހިނގައިދާނެކަން އިތުރު ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ރިއާޔަތްކުރަން ވާނެއެވެ. 

ދަޢުވާ އެމައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން  ޖުޑިޝަލް ރިވިއުގެ ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅޭނީ، ހުށަހަޅާ .2

 ވަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.  3ގިނަވެގެން 

ވަސް ފާއިތުވެފައިވާނަމަވެސް މިފޯމުން ޖުޑިޝަލް  3ތިރީގައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  .3

 ހެޅިދާނެއެވެ. ރިވިއުގެ މައްސަލަ ހުށަ 

 )ހ( ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ދަޢުވާ ހުށަނޭޅުނު އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރކަމަށް ކޯޓަށް ސާބިދުކޮށްދެވުން. 

  .މަސް ދުވަހުގެ ފަހުންވެސް ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން އިއުތިރާޟުނުކުރުން 3)ށ( 



 

 

 

` 

 
 ލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނި 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް)ތައް(

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު

  16ފޯމު 



 

 

 މަރްހޫމްގެ؛

 ނަން .1

 ސްއެޑްރެ .2

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު  .3

 

 މަރު ސާބިތު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހެކިން ނުވަތ ލިޔުމުގެ ތަފްސީލު:

1 

2 

 

 ވާރިސުންގެ ތަފްސީލު:

 ނަމާއި އައިޑީކާޑު ނަންބަރު )މަރުހޫމާއި އޮތް ގުޅުން އެނގޭގޮތަށް( .1

 

 

 ތަރިކައިގައި ހުރި މުދަލާއި ފައިސާގެ ތަފްޞީލު:

 

 

 ންތަނާއި އެމުދާ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ފަތާތްތައް:ތަރިގައިގައި ހުރި މުދާ ހުރި ތަ 

1 . 

2 . 

 

 )އެނގި ހުރި މިންވަރަކުން(ތަރިކައިގައި ހުރި ލިބެން ހުރި ދަރަނީގެ މައުލޫމާތު 



 

 

 

 

 )އެނގި ހުރި މިންވަރަކުން(ތަރިކައިގައި ހުރި ދައްކަން ހުރި ދަރަނީގެ މަޢުލޫމާތު 

 

 

ހުނެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އިލްތިޒާމެއް އުފެދިފައިވާ މުދަލެއް ހުރިނަމަ އެ ތަރިކައިގައި ހުރި މުދަލުގެ ތެރެއިން ރަ 

 )އެނގި ހުރި މިންވަރަކުން(މައުލޫމާތު

 

 

 

ތަރިކައިގައި ހިމެނޭ މުދަލުގެ ތެރެއިން އާމްދަނީ ލިބިލިބި ހުރި މުދަލެއް ހުރި ނަމަ އޭގެ ތަފްސީލު އަދި 

 )އެނގި ހުރި މިންވަރަކުން(ކަމުގެ ތަފްސީލު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު އައްޔަންކޮށްފައިވާނަމަ އެ 

 

 

 އެދޭގޮތް 

 ތަރިކަ މުދާ ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ައމުރަކަށް އެދޭކަން ނުވަތަ ނޫްނކަން .1

 އެދެން  ☐

 ނޭދެން     ☐

ތަރިކައިަގއި ހުރި މުދާ ބަލަހައްޓާނޭ ގޮތާއި މެދު ހުށަހަޅާ  ،ތަރިކަިއގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ިނންމުމާ ހަމައަށް .2

 ގޮތް:



 

 

 

 ޔާވެފަިއވާ ފަރާތުގެ ދަރަނިަތކާމެދު އަމަލުކުރާނޭ ގޮތަާކއި މެދު ހުށަހަޅާގޮތް އަދި އެގޮތަށް ހުށަހަޅާ ސަބަބު:ނި .3

 

ނިޔާވެފަިއވާ ފަރާތް ޝަރުީއޮގތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މީހުންނާއި ދަރިންގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަަކށް ފައިސާ ނަގާނެ  .4

 މަށް ހުށަހަޅާ ގޮތް:ގޮތާއި އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދައިގެ އަދަދު ކަ

 

 ކުރިން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު އަްއޔަންކޮށްފައި ުނވާނަމަ؛ .5

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު ައއްޔަން ކުރަން ބޭނުންވޭ   ☐

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު ައްއޔަން ކުރަން ބޭނުމެއްނުވޭ  ☐

 

 މި މައްސަލައާއި ގުިޅގެން އެޭދ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް:  .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ވަނަ ބައި()ފޯމުގެ ތިން 

 ތަމްސީލުކުރުން 

 ޤާނޫނީ ވަކީލު މެދުވެރިކޮށް  ☐

 އަމިއްލައަށް        ☐

 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތު 

   ނަން:  

 އައިޑީކާޑް ނަންބަރު: 

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ 

 ކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:ވަކާލާތު 

 ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން:

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ މަގާމު:

 

 ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް 

 ގެ/އޮފީހުގެ ނަން:     

 ފަންގިފިލާ:     

 ރަށާއި އަތޮޅު:   

 ފޯނު ނަންބަރު 

 ލޭންޑް ލައިން:

 ބަރު މޯބައިލް ނަން

 އީމެއިލް:      

 



 

 

 )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ ބައި(

 ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 

 ވާރިސުންގެ މަޢުލޫމާތު )އެނގޭ މިންވަރަކުން( 

 ނަން: .1

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 ޢުމުރު: 

 ނިޔާވީ ފަރާތާއި ހުރި ގުޅުން: 

 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް

 ގޭގެ ނަން:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ޅޭ އެޑްރެސް މިހާރު ދިރިއު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ފޯނު ނަންބަރު:

 

 

 ނަން: .2

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޢުމުރު: 

 ނިޔާވީ ފަރާތާއި ހުރި ގުޅުން: 

 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް

 ގޭގެ ނަން:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް 

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ފޯނު ނަންބަރު:

 )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ ބައި(

 

 

 )އިތުރު ވާރިސުން ތިބި ނަމަ އެނގި ހުރި މިންވަރަކުން އެފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރިއަށް އިތުރު ކުރުމަށް(



 

 

 

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު 

_______________________________________________ 

 

 އިރުޝާދު 

 ކޯޓަށް ހުށަހެުޅމަށް ާވރިސުން ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ތަރިކަިއގެ ަމއްސަލަ 180މަރުޫހމް ނިޔާވި ތާީރޚުން ފެިށގެން  ،މަުގބޫލު އުުޒރެއް ނެތް ަނމަ .1

 މަަސއްކަތްކުރަްނވާެނެއވެ.

 ތަރިކަިއގެ ަމއްސަލަ ހުށަެހޅޭނީ ާވރިަސކަށް ނުވަތަ މަސްލަަހތު އޮތް ފަރާތަކަެށވެ. .2

 ހުށަހަޅަން ާވނެެއވެ. ތައިަގިއގައި ިހމެނޭ ެއއްެވސް ުމދަލެއް ރަހުނުކުެރވިަފއިާވނަމަ ރަުހނުވީ ަފރާތުެގ އިއުިތރާޒުނެތްަކމުގެ ލިޔުެމއް މިޯފމާއެުކ  .3

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .4

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ  ިދވެހި ބަުހން، ފަރުމާ ފޮންްޓގަިއ، ފޮންޓް ސައިްޒ  .5

 .ަފއި ނުވާަނމަ މި ފޯމު ަބލައި ނުގަެނވޭެނެއވެމި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަ ކުރަްނޖެހޭ މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަކޮށް .6

 



 

 

 

` 

 
 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

  

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބޭ
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ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

  ޚުލާޞާ  މައްސަލައިގެ 

 

 

 

 

 

 ނުވަތަ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  ބައިކުރަންއެދޭ ގޯތި 

 ބައިކުރަން އެދޭ ތަން: .1

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: .2

 ބާވަތް:  .3

 ބަންޑާރަ ގޯތި  ☐

 އަމިއްލަ ގޯތި  ☐

  އެއްމެދު އިމާރާތެއް ☐

  އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ބައެއް ☐

 އެހެނިހެން  ☐

 މަތީގައިވާ ބައިތަކަށް ނިސްބަތްނުކުރެވޭ ތަނެއް ނަމަ އެތަނުގެ ބާވަތް:

 އެޑްރެސް:  .4

މައްަސލައެއް ކޯުޓަގއި  ނުވަތަ މިލްުކވެރިކަުމގެ ނުވަތަ އެނޫންވެސް މިގޯތި ނުވަތަ ތަނާއި ގުޅޭ ަތރިކަިއގެ .5

 ހިނގަމުންދާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

 ހިނގަމުންދޭ  ☐

 ދޭ ހިނގަމުން ނު  ☐

 ކޯޓުގައި ހިނގި މައްސަލަ ނިމިއްޖެ ☐

 

 ހިނގި ކޯޓުގެ ނަން:މައްސަލަ  ތަރިކައިގެ ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަމުގެ



 

 

  ގަޒިއްޔާ ނަންބަރު:

 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު:  ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަމުގެތަރިކައިގެ 

އާ ރަޖިސްޓްރީ  ބެހެނެވެރިންގެ ނަމުގައިމަތީގައިވާ ކޯޓުން ނިންމައި މައްސަލަ  ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަމުގެ ތަރިކައިގެ

 ހަދާފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 

  ޝަރީޢަތް ނިންމައި ތަރިކައިގެ ބެހެނެވެރިންގެ ނަމުގައި އާ ރަޖިސްޓްރީ ވަނީ ހަދާފައި ☐

 ޝަރީޢަތް ނިމުނު ނަމަވެސް ތަރިކައިގެ ބެހެނެވެރިންގެ ނަމުގައި އާ ރަޖިސްޓްރީ އަދި ހަދައި ނުދޭ. ☐

 

 ކުރަން އެދޭ ގޯތީގެ ނުވަތަ ތަނުގެ ބެހެނިވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު ބައި .6

 ބައިކުރަން އެދޭ ގޯތި ނުވަތަ ތަން ވަކިގޮތަކަށް ބައިކުރުމަށް ހުރިހާ ބެހެނެވެރިން އެއްބަސް ވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  .7

 އެއްބަސްވޭ  ☐

 އެވެ()މިފޯމާއި އެކު އެއްބަސްވާގޮތުގެ ޗާޓު ހުށަހަޅަން ވާނެ އެއްބަސްވާ ގޮތް :

 އެއްބަސް ނުވޭ  ☐

 ހުށަހަޅާ ގޮތް: މިފޯމު ހުށަހާޅަ ފަރާތުން  އެއްބަސް ނުވާނަމަ ހުރިހާ ބެހެނެވެރިން އެއްބަސްވާނޭ ސުލްހަވެރި ގޮތެއްކަމަށް

 

 އެދޭގޮތް 

 

 ޅަންވާނެއެވެ()ގޯތި ބައިކުރުމަށް އެދޭގޮތުގެ ޗާޓު މިފޯމާއި އެކު ހުށަހަ ގޯތި ބައި ކުރުމަށް އެދޭގޮތް:ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ބައި( )ފޯމުގެ ތިންވަނަ 

 ތަމްސީލުކުރުން 

  މެދުވެރިކޮށް ވަކީލުޤާނޫނީ  ☐

        އަމިއްލައަށް ☐

 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތު 

   ނަން:  

 : އައިޑީކާޑް ނަންބަރު 

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ 

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:

 ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން:

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ މަގާމު:

 

 އެޑްރެސް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ 

 ގެ/އޮފީހުގެ ނަން:     

 ފަންގިފިލާ:     

 ރަށާއި އަތޮޅު:   

 ބަރު  ނަންފޯނު

 ލޭންޑް ލައިން:

 މޯބައިލް ނަންބަރު 

       :އީމެއިލް

 



 

 

 ބައި( )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ 

 ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 އި އަތޮޅު: ރަށާ

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނު

    :އީމެއިލް

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:   

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ޅޭދިރިއު މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރފޯނު

     :އީމެއިލް

 ބައި( )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ 



 

 

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު 

_______________________________________________ 

 

 

 އިރުޝާދު 

 .ފަާރތަކަށެވެ ޮއތް ަމސްލަހަތުގެ ަމއްޗަށް އެިބމު ހުށަހެޅޭނީ ަމްއސަލަ ބިން ަބއިކުުރމުގެ .1

 ރަހުނުުކެރވިފަިއވާަނމަ ރަހުުނވީ ަފރާތުގެ އިއުިތރާޒުނެތްަކުމގެ ލިޔުމެއް ިމފޯމާއެކު ހުށަަހޅަން ާވނެެއވެ.  ބިން .2

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .3

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12ްޓގަިއ، ފޮންޓް ސައިްޒ މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ  ިދވެހި ބަުހން، ފަރުމާ ފޮން .4

 .މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަ ކުރަްނޖެހޭ މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ މި ފޯމު ަބލައި ނުގަެނވޭެނެއވެ .5

 

 

 



 

 

` 

 
 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 

 ލަންދޫ    ނި       
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބޭ

 

  18 ފޯމު 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

 

 

  އިބާރާތް:ހުށަހަޅާ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ 

 މުދަލުގެ ބާވަތް  .1

 ބަންޑާރަ ގޯތި  ☐

 އަމިއްލަ ގޯތި  ☐

 ނުވަތަ އިމާރާތުން ބައެއް އެއްމެދު އިމާރާތެއް  ☐

 ޕާޓްމަންޓް އެ ☐

 މަތީގައިވާ ގޮޅިތަކުންކުރެ ގޮޅިއެއްގައި ފާހަގަ ޖެއްސެވިނަމަ؛

 ސައްޙަ ކޮޕީއެއް މިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ(  )ރަޖިސްޓްރީގެރަޖސްޓްރީ ނަންބަރު:  ތަނުގެ )ހ(

 އެޑްރެސް:ތަނުގެ  )ށ(

 :/ ހުރި ތަން އަދި ތަފްޞީލު  ތަނެއް އޮތްނަމަ އެތަނުގެ އެޑްރެސް އެހެން  ދިރިއުޅޭނެ )ނ(

 އެހެން މުދަލެއް. ☐

 އެހެން މުދަލެއް ނަމަ އެމުދަލުގެ 

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: )ހ(



 

 

 )ށ( މުދާ ހުރި ތަން:

 )ނ( މުދަލުގެ ތަފްސީލު:

 

 މުދަލުގެ އަތުގެ ވެރިކަން އޮތް ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު: .2

 ފުރިހަމަ ނަން:

 އަިއޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 އެޑްރެސް:

 ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 

 

ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ރަހުނެއް ނުވަތަ ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްހުށަހަޅާ މުދަލުގެ މައްޗަށް އެއްވެސް 

 އުފެދިފައިވާނަމަ އޭގެ ތަފްޞީލު:އިލްތިޒާމެއް އެނޫންވެސް 

 

 ކަން ނުވަތަ ނޫންކަން:މުދާ ހުރީ އެހެންފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްހުށަހަޅާ 

 

ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދެނީ ބިމެއް ނުވަތަ ބިމެއްގެ ބައެއް ނުވަތަ އިމާރާތެއް ނުވަތަ އިމާރާތެއްގެ ބައެއް ނަމަ 

 ތަފްޞީލު:  ދޭ ފަރާތުގެ ބިމުގެ ތަނަވަސްކަންހުރިނެތް ގޮތުގެ ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން 

 

 ފަރާތާއި ދެމެދު އޮތް އާއިލީ ގުޅުން: ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދޭ 

 



 

 

 :މައުލޫމާތު  ދަރިންގެ  އަހަރުނުވާ  18 މުރުން އު  ން އަދި އުފަންދަރި  ،ބައްޕަ ،މަންމަ ،ފިރި ،އަނބި ،ނުހިމެނޭ ހިބައިގައި 

 

 

 އެދޭގޮތް 

  



 

 

 ބައި( ދެވަނަ )ފޯމުގެ  

 ތަމްސީލުކުރުން 

 

  މެދުވެރިކޮށް ވަކީލުޤާނޫނީ  ☐

        އަމިއްލައަށް ☐

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތު 

   ނަން:  

 އައިޑީކާޑް ނަންބަރު: 

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ 

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:

 ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން:ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް 

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ މަގާމު:

 

 

 އެޑްރެސް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ 

 ގެ/އޮފީހުގެ ނަން:     

 ފަންގިފިލާ:     

 ރަށާއި އަތޮޅު:   

  ނަންބަރު ފޯނު



 

 

 ލޭންޑް ލައިން:

 މޯބައިލް ނަންބަރު 

       :އީމެއިލް

 ބައި( ވަނަތިން )ފޯމުގެ 

 ފަރާތާއި ލިބޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިބަ ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދޭ 

 

 ހިބަ ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ލިބޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  ހިބަ ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިއަކު ހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  18

 ނެތް  ☐

 އެބަހުރި  ☐

 އެކުދިންގެ ނަން އަދި އެޑްރެސް: 

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ވަސިއްޔަތުން ދެނީ ބިމެއް ނުވަތަ ހިބައިން ނުވަތަ 

އިމާރާތެއް ނުވަތަ އިމާރާތުގެ ބައެއްނަމަ ހިބައިން ނުވަތަ 

 ހުރި ގުޅުން: ލިބޭ ފަރާތާ  ވަސިއްޔަތުން ދޭ ފަރާތާ

 އެފަރާތުގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ ☐

 އެފަރާތުގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ  ☐

 އެފަރާތުގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ  ☐

 އެފަރާތުގެ މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރި  ☐

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ /ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   



 

 

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނު

    :އީމެއިލް

 

 

 ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރފޯނު

     :އީމެއިލް

 

 ބައި( ވަނަ ހަތަރު )ފޯމުގެ 

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު 

_______________________________________________ 

 

 



 

 

 އިރުޝާދު 

ރަހުނުުކރެވިަފއިާވނަމަ ރަުހނުވީ ަފރާތުގެ އިއުިތރާޒުެނތްކަމުގެ ލިޔުެމއް  ނުވަތަ ތަން ުނވަތަ ުމދާ ބިންހިބަިއން ނުވަތަ ވަިސއްޔަތުން ދޭ  .7

 ހުށަހަޅަން ވާެނއެވެ.  މިފޯާމއެކު

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .8

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ  ިދވެހި ބަުހން، ފަރުމާ ފޮންްޓގަިއ، ފޮންޓް ސައިްޒ  .9

 .ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ މި ފޯމު ަބލައި ނުގަެނވޭެނެއވެމި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަ ކުރަްނޖެހޭ މަޢުލޫާމތު  .10

 

 

 

 



 

 

` 

 
 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް މައްސަ

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް 

 

 

ގަޟިއްޔާ  
 ބަރުނަން

  19ފޯމު 



 

 

 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރަން ހުށަހަޅާ މުދަލުގެ ތަފްޞީލު 

 މުދަލުގެ ބާވަތް  .1

 ބަންޑާރަ ގޯތި  ☐

 އަމިއްލަ ގޯތި  ☐

 އެއްމެދު އިމާރާތެއް  ☐

 އްމެދު އިމާރާތުގެ ބައެއް އެ ☐

 މަތީގައިވާ ގޮޅިތަކުންކުރެ ގޮޅިއެއްގައި ފާހަގަ ޖެއްސެވިނަމަ؛

 )ގޯތީގެ ސައްޙަ ކޮޕީއެއް މިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ( )ހ(. ގޯތީގެ ރަޖސްޓްރީ ނަންބަރު: 

 )ށ(. ގޯތީގެ އެޑްރެސް:

 އެހެން މުދަލެއް. ☐

 އެހެން މުދަލެއް ނަމަ؛

  ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރެއް ވާނަމަ އެ ނަންބަރު )ހ( އެމުދަލުގެ

 )ށ( އެމުދަލުގެ ބާވަތާއި ތަފްޞީލު 

 މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަންބޭނުންވާ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި:



 

 

 

 

 ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހާޒިރުކުރަންއެދޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު 

 

 

 

 

 އެދޭގޮތް 

 

 

 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި( 

 ރުން ތަމްސީލުކު 

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލު މެދުވެރިކޮށް  ☐

 އަމިއްލައަށް        ☐

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތު 

   ނަން:  

 އައިޑީކާޑް ނަންބަރު: 

 

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ 

  ނަންބަރު:ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ



 

 

 ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން:

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ މަގާމު:

 

 

 ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް 

 ގެ/އޮފީހުގެ ނަން:     

 ފަންގިފިލާ:     

 ރަށާއި އަތޮޅު:   

 ފޯނު ނަންބަރު 

 ލޭންޑް ލައިން:

 މޯބައިލް ނަންބަރު 

     އީމެއިލް:  

 )ފޯމުގެ ތިންވަނަ ބައި(

 މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ދާއިމީ/ރަޖިސްޓަރީ އެޑްރެސް 

 ގޭގެ ނަން:  

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ދާއިމީ/ރަޖިސްޓަރީ އެޑްރެސް 

 ގޭގެ ނަން:   



 

 

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 ނަ އެޑްރެސް މިހާރު ދިރިއުޅޭ/ހުން 

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ފޯނު ނަންބަރު:

 އީމެއިލް:   

 

 

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް 

 :   ގޭގެ ނަން 

 ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ފޯނު ނަންބަރ

 އީމެއިލް:    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ ބައި(

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު 

_______________________________________________ 

 

 އިރުޝާދު 

 މިލްކުވެރިަކން ސާިބތުކުރަން އެެދވޭނީ ަމސްލަހަތު އޮތް ފަރާތަކަެށވެ. .1

  ފޯމު ފުރުން ެއދެިވގެްނވަނީ ކޮމްިޕއުޓަރުންެނވެ.މި  .2

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ  ިދވެހި ބަުހން، ފަރުމާ ފޮންްޓގަިއ، ފޮންޓް ސައިްޒ  .3

 .ަބލައި ނުގަެނވޭެނެއވެމި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަ ކުރަްނޖެހޭ މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ މި ފޯމު  .4

 

 

 



 

 

` 

 
 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާ

 

 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު

  20ފޯމު 



 

 

 ހުށަހަޅާ ޢިބާރާތް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 މައްސަލައިގެ ބާވަތް 

1.   ްބިން ވިއްކުނ 

2.   ްބިމުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުނ 

3.   ްރަޖިސްޓަރީ ބަދަލުކުރުނ 

 

 ވިއްކާމީހާގެ ބިމުގެ ތަނަވަސްކަން ހުރިނެތް ގޮތް:

 

 ލަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ތަފްސީލު:އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިންނާއި ޝަރުޢީގޮތުން ބަ  18ވިއްކާމީހާގެ 

 

 ތަން ރަހުނުކޮށްފައި އޮތްނަމަ ތަފްސީލު:

 

 ތަން ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ނަމަ އެކަމުގެ ތަފްސީލު:  

 

 ތަނުގެ އަތުގެ ވެރިކަން އޮތް ފަރާތުގެ ތަފްސީލު:



 

 

 ވިއްކަން ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރަން އެދޭ ބިމުގެ ތަފްޞީލު:

 ބިމުގެ ބާވަތް:  .1

  ިބަންޑާރަ ގޯތ 

 އަމިއްލަ ގޯތި  ☐

 އެއްމެދު އިމާރާތެއް  ☐

  ްއެއްމެދު އިމާރާތުގެ ބައެއ 
 

 އިމާރާތެއް ނުކުރާ ހުސްބިމެއް  ☐

 ބިމުގެ އެޑްރެސް  .2

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނަން: 

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ސަލަެއއް ެއއްވެސް ކޯޓެއް ގައި ހިނގަމުންދާކަން ނުވަތަ ނޫންކަންވިްއކާ ޯގއްާޗއިެބގޭ ެއއްވެސް މައް .3

  ޭހިނގަމުންދ 

 ހިނގަމުން ނުދޭ  ☐

 ެކޯޓުގައި ހިނގި މައްސަލަ ނިމިއްޖ 

 މައްސަލަ ހިނގި ކޯޓުގެ ނަން:

 ގަޒިއްޔާ ނަންބަރު: 

 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 

 އެދޭގޮތް 

 

 

  

 



 

 

 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި(

 ތަމްސީލުކުރުން 

 ޤާނޫނީ ވަކީލު މެދުވެރިކޮށް  ☐

 އަމިއްލައަށް        ☐

 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތު 

   ނަން:  

 އައިޑީކާޑް ނަންބަރު: 

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ 

 ންބަރު:ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަ

 ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން:

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ މަގާމު:

 ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް 

 ގެ/އޮފީހުގެ ނަން:     

 ފަންގިފިލާ:     

 ރަށާއި އަތޮޅު:   

 ފޯނު ނަންބަރު 

 ލޭންޑް ލައިން:

 މޯބައިލް ނަންބަރު 

  އީމެއިލް:    

 



 

 

 )ފޯމުގެ ތިންވަނަ ބައި(

 ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 

އެފަރާތަކަށް ބިން ވިއްކަން ނުވަތަ އެފަރާތެއްގެ ނަމަށް  ބިން ވިއްކަން ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރަން އެދޭ ފަރާތުގެ 

 މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރަން އެދޭ ފަރާތުގެ 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 އިމީ އެޑްރެސްދާ

 ގޭގެ ނަން:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް 

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ފޯނު ނަންބަރު:

 އީމެއިލް:   

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް

 ގޭގެ ނަން:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް 

 ގެ ނަން:   ގޭ

 ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ފޯނު ނަންބަރ

 އީމެއިލް:    

 

 



 

 

 )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ ބައި(

 އިޤުރާރު 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 :ނަން

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު 

_______________________________________________ 

 

 އިރުޝާދު 

ވުމާއި ތަން  ރަހުނު ކުރެވިފައިވާނަމަ ރަހުނު ހިފި ފަރާތުގެ . މި ފޯމާއެކު ވިއްކާ ތަނުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ވިއްކުމުގެ އެއްބަސ1ް

 އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ސިޓީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

 

 

 

 



 

 

` 

 
 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

  
 
 
 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 
 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު

  21ފޯމު 



 

 

 އައްޔަންކުރަން އެދޭ މައްސަލައިގެ ބާވަތް 
 
 
 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ:
 
 
 

 އައްޔަންކުރަން އެދޭ ސަބަބު:
 
 
 
 

 ވަރެއްގެ ގޮތުގައި ވަކިފަރާތެއް އައްޔަންކުރަން އެދޭނަމަ އެފަރާތުގެ ތަފްސީލު:އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއް ނުވަތަ ރިސީ 
 
 
 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއް ނުވަތަ ރިސީވަރަކު އައްޔަންކުރަން އެދޭ މައްސަލަ ގަޒިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިނގަމުންދާ ނަމަ އެގަޒިއްޔާގެ 
 ނަންބަރު:

 
 
 

 ތް މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮ

 

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ދާއިމީ/ރަޖިސްޓަރީ އެޑްރެސް 

 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ދާއިމީ/ރަޖިސްޓަރީ އެޑްރެސް 

 ގޭގެ ނަން:   

 މަގު:       



 

 

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް 

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

  ރަށާއި އަތޮޅު:

ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ގުޅާނޭ ފޯނު 

 ނަންބަރު:

މުއާމަލާތް ކުރާނޭ  ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި

 އީމެއިލް:   

 ފަންގިފިލާ:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  މިހާރު ދިރިއުޅޭ/ހުންނަ

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ފޯނު ނަންބަރ

 އީމެއިލް:    

 

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 



 

 

 

` 

 
 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

 

  
 
 
 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 
 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 
 
 
 

 

 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު

  22ފޯމު 



 

 

 މައްސަލައިގެ ހުލާސާ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް 
 
 
 
 
 

 އެދޭގޮތް 
 

 ނަ ބައި()ފޯމުގެ ދެވަ

 މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ދާއިމީ/ރަޖިސްޓަރީ އެޑްރެސް 

 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ދާއިމީ/ރަޖިސްޓަރީ އެޑްރެސް 

 ގޭގެ ނަން:   

 މަގު:       

 ލާ:   ފަންގިފި

 ރަށާއި އަތޮޅު: 



 

 

 

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް 

 ން:   ގޭގެ ނަ

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ގުޅާނޭ ފޯނު 

 ނަންބަރު:

ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި މުއާމަލާތް ކުރާނޭ 

 އީމެއިލް:   

 

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް 

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ފޯނު ނަންބަރ

 އީމެއިލް:    

 

 )ފޯމުގެ ތިންވަނަ ބައި( 

 ތަމްސީލުކުރުން 

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލު މެދުވެރިކޮށް  ☐

 އަމިއްލައަށް        ☐

 

 އްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވާކުާރ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތުޤާނޫނީ ވަކީލަކު އަ

   ނަން:  

 އައިޑީކާޑް ނަންބަރު: 

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ 

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންަބރު:

 ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން:

 ގައި ތަމްސީލުކުރާ މަގާމު:އޮފީހު



 

 

 
 

 ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް 

 ގެ/އޮފީހުގެ ނަން:     

 ފަންގިފިލާ:     

 ރަށާއި އަތޮޅު:   

 ފޯނު ނަންބަރު 

 ލޭންޑް ލައިން:

 މޯބައިލް ނަްނބަރު

 އީމެއިލް:      

 )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ ބައި(

 އިޤުރާރު 

 

 އުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މަ 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 

 

 



 

 

 އިރުޝާދު 

، މަ އިޚްތިލާެފއް ނެތް ާބވަތުގެ މަްއސަލަެއްއ ހުށަހެޅުމަށް ަމދަނީ އިުޖރާއަުތގެ ަގާވިއދުަގއި ވަކި ާޚްއސަ ފޯމެއް ކަނަޑައޅާަފއިުނވާ ނަ .1

 އިޚްތިލާެފއް ނެތް ާބވަތުގެ އެްނމެހައި ަމދަނީ ަމއްސަލަަތއް ހުށަހަާޅނީ މި ފޯމުްނނެވެ.

  ގުޅޭ މަްއސަލަެއއް ނަމަ ެއުމދަލެްއގެ ރަިޖސްޓްީރގެ ކޮޕީެއއް ހުށަހަަޅން ވާނެެއވެ.މުދަލަކާއި .2

  އިހްތިލާފެއް ނެތް މުާއމަލާތަކާ ގުޅޭ މަްއސަލަެއއްނަމަ އެ މުާއމަލާތާެބހޭ އެްއަބސްވުން ުނވަތަ ލިޔުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަްނވާ ނެެއވެ. .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

` 

 
 ންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަ 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

  
 
 
 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 
 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު

  23ފޯމު 



 

 

   އްޔަތު ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހައިސި 
 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ☐

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި  ☐

 

 ހިނގަމުންދާ މައްސަލައިގައި ތަދައްޚުލުވާ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތު 

 
 މައްސަލައިގެ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް 

1.  
2.  
3.  

 
 

 ތަދައްޚުލުވާ ފަރާތުން އެދޭގޮތް 
  



 

 

 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި( 

 ތަމްސީލުކުރުން 

 

 ނޫނީ ވަކީލު މެދުވެރިކޮށް ޤާ ☐

 އަމިއްލައަށް        ☐

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވާކުާރ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތު

   ނަން:  

 އައިޑީކާޑް ނަންބަރު: 

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ 

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންަބރު:

 ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން:

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ މަގާމު:

 
 

 ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް 

 ގެ/އޮފީހުގެ ނަން:     

 ފަންގިފިލާ:     

 ރަށާއި އަތޮޅު:   

 ފޯނު ނަންބަރު 

 ލޭންޑް ލައިން:

 މޯބައިލް ނަްނބަރު

 އީމެއިލް:      

 

 



 

 

 ތިންވަނަ ބައި( )ފޯމުގެ 

 ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 

 ތަދައްޚުލުވާން އެދޭ ފަރާތުގެ 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ދާއިމީ/ރަޖިސްޓަރީ އެޑްރެސް 

 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް 

 ގޭގެ ނަން:   

    ފަންގިފިލާ:

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ފޯނު ނަންބަރު:

 އީމެއިލް:   

 

 

 

 



 

 

 )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ ބައި(

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

` 

 
 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 

 ލަންދޫ    ނި       
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

 

  
 
 
 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 
 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

  24ފޯމު 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

 މައްސަލައިން ވަކިވުމަށް އެދެނީ ކޮން ތާރީޚަކުން ފެށިގެންކަން:
 

 އެދޭ ސަބަބު:މައްސަލައިން ވަކިވާން 
 
 
 ސޮއި
 

 ނަން 
 

 ތާރީޚު 
 

 ތައްގަނޑު
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

` 

 
 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

 

 

  
 
 
 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 
 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 
 
 
 
 

  25ފޯމު 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

 މުވައްކިލުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ނަން:

 އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:

 ތަނާޒުލުވާން އެދޭ ވަކީލުގެ މަޢުލޫމާތު 

   ނަން:  

 އައިޑީކާޑް ނަންބަރު: 

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންަބރު:

 ސްގެ ނަން އަދި އެތަނުގެ ޕްރެކްޓިސް ނަންބަރު:ތަމްސީލުކުރާ ލޯ ފަރމި / ލީ ގަލް ޕްރެކްޓި

 

 (ކުރެވިދާނެ  އެޓޭޗް ގަނޑެއް އިތުރު) ތަފްސީލު  ގޮތުގެ  ކަންހިނގާފައިވާ  މިހާތަނަށް  މައްސަލައިގައި 

 

 މައްސަލައ އާއި ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެހާ ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓު 

1.  

2.  

 ވާ އެންމެހާ ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓު މައްސަލައ އާއި ގުޅިގެން ކޯޓުން ލިބިފައި

1.  

2.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ހަވާލުކުރާ ވަކީލުގެ  
 
 ސޮއި
 

 ނަން 
 

 ތާރީޚު 
 

 ތައްގަނޑު
 

 ފައިލާ ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ 
 
 ސޮއި
 

 ނަން 
 

 ތާރީޚު 
 

 ތައްގަނޑު/އިނގިލީގެ ނިޝާން 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

` 

 
 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

 

  
 
 
 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 
 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 
 
 
 
 

ގަޟިއްޔާ 
 ނަންބަރު

 

 26ފޯމު 



 

 

 ޣައިރު ހާޒިރުގައި ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ސަބަބު 
 
ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ފާއިތުވިއިރުވެސް ދަޢުވާއާ ޙަވާލުވީކަމުގެ ލިޔުމެއް  ،ވާއާ ޙަވާލުވުމަށްފަހުދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢު  ☐

 ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ 

 ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ  ☐

 ފައި ނުވާތީދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ރައްދު ދަޢުވާއަށް ނުވަތަ އިތުރު ދަޢުވާައށް ރައްދު ދީ ☐

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާގެ ލިުޔމެއް ނުވަތަ ދަޢުވާގެ ޖަވާބުގެ ިލޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ☐

 މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ.  

 

 ޣައިރު ހާޒިރުގައި ހުކުމް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސަބަބުގެ ތަފްސީލު 
 
 
 

 އި ހުކުމް ކޮށްދިނުމަށް އެދޭނަމަ، ޣައިރުހާޒިރުގައި ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމް އޮންނަންވީގޮތް ޣައިރު ހާޒިރުގަ 
 

 

 ސޮއި

_______________________________________________ 

 ނަން:

______________________________________________ 

 

 އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާ!
 އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާ! 

 

 

 

 



 

 

 އިރުޝާދު 

ދަޢުވާއާގުޅޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކާ  ،ދަޢުވާއާއި ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 102މު ފުރާނީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ މިފޯ .1

 އެއްބަސްވެފައިނުވާ ދަޢުވާއަށް  ،ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި  14ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  103މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  ،ޙަވާލުވުމަށްފަހު

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދިހަވަނަ  ،ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިންމައި ،ނަމަ ނުވަތަ  ދަޢުވާއަށް ދިފާޢެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ

 ން އެދޭނަމައެވެ.ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ހުކުމެއް ކޮށްދިނުމަށް ދައުވާކުރާ ފަރާތު

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .2

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ. 12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ  ދިވެހި ބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓްގައި، ފޮންޓް ސައިޒް  .3

 .ނުވާނަމަ މި ފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

` 

 
 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      
 

  
 
 
 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 
 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ގަޟިއްޔާ 
 ނަންބަރު

 

  27ފޯމު 



 

 

 ބާތިލުކުރަން ނުވަތަ ބަދަލުކުރަން އެދޭ ހުކުމްކޮށްފައިވާ ސަބަބު 
 
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައި ނެތުން  14ދަޢުވާގެ ފޯމާއި ހަވާލުވިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން  ☐

ގައި ދިފާއު ނުވަަތ ދައުވާގެ ލިޔުމެއް ދައުވާގެ ޖަވާބުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުަށހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު ☐
 ނެތުން.

 ވަނަ މާއްދާގެ )އ(ގެ ދަށުން  409މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުެގ  ☐
 

 ޣައިރު ހާޒިރުގައި ކުރެވުނު ޙުކުމް 
 
 ބާޠިލުކުރަން އެދެން  ☐

 ބަދަލުކުރަން އެދެން  ☐
 

 : ޙުކުމް ކުރެވުނު ތާރީޚު 
 

 ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ބާތިލުކުރަން އެދޭ ޙުކުމްގެ ހުލާސާ:
 
 
 
 

 ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ބާތިލުކުރަން އެދޭ ސަބަބު: 
 

1.  
2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި(

 ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 

 ގަޒިއްޔާގައި ދައުވާ ލިބުނު ފަރާތް  ގަޒިއްޔާގައި ދައުވާކުރި ފަރާތް 

 ން:ނަ

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 ދާއިމީ/ރަޖިސްޓަރީ އެޑްރެސް 

 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް 

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ގުޅާނޭ ފޯނު ނަންބަރު:

ން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި މުއާމަލާތް ކުރާނޭ ކޯޓު

 އީމެއިލް:  

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 ދާއިމީ/ރަޖިސްޓަރީ އެޑްރެސް 

 ގޭގެ ނަން:   

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް 

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 : ރަށާއި އަތޮޅު

 ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ގުޅާނޭ ފޯނު ނަންބަރު:

ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި މުއާމަލާތް ކުރާނޭ 

 އީމެއިލް:   

 

 

 

 

 



 

 

 )ފޯމުގެ ތިންވަނަބައި(

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

` 

 
 ބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރު 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

  
 
 
 

 
 

 
______________________________________ 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް 
 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  28ފޯމު 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

 
 ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު ފޯމު ހުށަހަޅާ

   -ނަން:
  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު  -ދާއިމީ އެޑުރެސް:

  -އުފަންތާރީޚް:  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް 
   

ދައުވާ ދިފާޢުކުރަން ބޭުނން     ދައުވާފޯމުގައި ބަޔާންކުރާ ަފރުވާނޫން އެހެންފަރުވާއަކަށް އެޭދނަމަ އެކަމާއި، އެފަރުވާއަކީ 
 ކޮބައިކަން ބަޔާންކުރޭ

 

 

 ދައުވާ ދިފާޢުކުރަން ބޭނުމެއްނޫން     ކޯޓުން ވަކިއަމުރެއް ކުރަންއެދޭނަމަ ނުވަތަ އިރުޝާދެއްދޭން އެދޭނަމަ އެކަން ބަޔާންކުރޭ 
 

ކޯޓުގެ އިޞުތިޞާޞާމެދު ސުވާލުއުފައްދަން ބޭުނން     މިފަދައިން ހުށަހަޅާނަމަ މިދައުވާ ހަވާލުވާފޯމު ހުށަހަޅާއިރު 
  ހުށަހަޅަންވާނެ.

 

 ޚާއްސަ އިޖުރާއަތުގެ ދަށުން މިދައުވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިއުތިރާޒު ކުރަން      ސަބަބު ތިރީގައި ބަޔާންކުރޭ

 

 ކިތާބީ ހެކިހުށަހަޅަން ބޭނުން 
 

 މިފޯމާއެކީގައި އެހެކި ހުށަހަޅާފައިވާނެ.
ނަމަ )ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަނު ކޮށްފައިވާދައުވާ ރައްދުވާފަރާތުގެ ސޮއި 

 އެމީހެއްގެ( 
)ކުންފުންނެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަހުސެއްގެ މަޤާމާއި ހައިސިއްޔަތު 

 ފަރާތުންނަމަ(

    -ތާރީޚު:
 މައްސަލައާއިގުޅޭ ލިޔެކިއުން ފޮނުވަންވީ އެޑުރެސް 

  -އެޑުރެސް:
 ވަޓްސް އެޕް ވައިބާރ ޓެލެގުރާމް ނަންނަބރު  -ގުޅޭނެ ފޯނު ނަނަްނބަރު: -އީމެއިލް އެޑުރެސް:

    
 

 

 



 

 

 

` 

 
 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

 

  
 
 

 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު

       29ފޯމު 



 

 

 
 
 
 

 )މެޖިސްޓްރޭޓުގެ ސޮއި(
 )މެޖިސްޓްރޭޓުގެ ނަން(

 
 )ކޯޓުގެ ތައްގަނޑު(

 
 
 
 

 1443 ޝައްވާލް 24
 2022 މެއި 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

` 

 
 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

 

  
 
 
 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 
 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު

       30ފޯމު 



 

 

 ނޯޓިސް 
 
 
 
 
 
 
 

 )މެޖިސްޓްރޭޓުގެ ސޮއި(
 )މެޖިސްޓްރޭޓުގެ ނަން(

 
 )ކޯޓުގެ ތައްގަނޑު(

 
 

 1443 ޛުލްޤަޢިދާ 05
 2022 ންޖޫ 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

` 

 
 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

  
 
 
 

______________________________________ 
 އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 އްދުވާ ފަރާތް އަމުރު ރަ

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  31ފޯމު 



 

 

 
 ކޯޓު އަމުރާއި ގުޅޭ ދަޢުވާގެ މަޢުލޫމާތު 

 ހިނގަމުންދާ ދަޢުވާއަކާއި ގުޅުގެްނ ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދޭނަމަ އެދަޢުވާ / ގަޒިއްޔާ ނަންބަރ: .1

 ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ކޯޓު އަމުރަށް އެދޭނަމަ، ދަޢުވާ ހުށަެހޅޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ކޯޓު ގެ ނަން: .2

 

 އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ؛ކޯޓު 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ކޯޓުން ނެރެދިނުމަށް އެދޭ އަމުރުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ނެރެދިނުމަށް އެދޭ އަމުރުގެ ބާވަްތ: .1

 އަޑުއެހުމަކާއި ނުލައި އަމުރާއި މެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން އެދޭނަމަ، އެދޭ ސަބަބު: .2

  ކަންކަމަށް ޚަޞްމުން އެއްބަސްވެފައިވާތީ މި ފޯމުން ނެރެދިނުމަށް އެޭދ އަމުރުގައިވާ ☐

 އަޑުއެހުމަކާއި ނުލައި އަމުރާއި މެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން ޚަޞްމުން އެއްވަސްވާތީ ☐

 ކޯޓު އަމުރަށް އެދޭ ސަބަބު: .3

ެރްއ ނެރުމަކީ ިއންޞާފު )މި މަްއސަލައަކީ ައވަހަށް ފިަޔަވޅުައަޅންޖެހޭ ާބވަތުހެ މަްއސަލަެއއްކަން ުނަވތަ މި މަްއސަލަިއަގއި ަވގުތީ ައމު

 ޤާިއމުކުުރމަށްޓަކައި ކޮންެމހެން ކުރަން ޖެހޭކަެމއްކަމަށް ދެކޭ ސަަބބު މިަބިއގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންުކރަންާވނެެއވެ(

 

 ކޯޓު އަމުރު ނެރެދިނުމަށް ބާރުދޭ ހެކި ނުވަރަ ހެކިތައް: .4
 )މިފޯމާއި އެކު މިހެކިތައް ހުަށހަޅަން ާވނެެއވެ(

 
 

 ވީ ގޮތް:ކޯޓު އަމުރު އޮންނަން .5
 
 
 



 

 

 ކޯޓު އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތާއި ވަގުތީ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ކޯޓު އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް  ކޯޓު އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތް 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ދާއިމީ/ރަޖިސްޓަރީ އެޑްރެސް 

 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 ރު ދިރިއުޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް މިހާ

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ގުޅާނޭ ފޯނު ނަންބަރު:

 ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި މުއާމަލާތް ކުރާނޭ އީމެއިލް:   

 

 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ސް ދާއިމީ/ރަޖިސްޓަރީ އެޑްރެ 

 ގޭގެ ނަން:   

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް 

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ގުޅާނޭ ފޯނު ނަންބަރު:

ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި މުއާމަލާތް ކުރާނޭ 

 އިލް:   އީމެ

 

 
 
 

   



 

 

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 

 

 އިރުޝާދު 

ކޯޓު އަމުރަށް އެދިފައިވަނީ އެއްވެސް އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ނޫންކަމުގައި ކޯޓަށް ެފިނއްޖެނަމަ މިފޯމު  .1

 ބާޠިލުވާނެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

` 

 
 އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                  ހުވަދު އަތޮޅު 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

  
 
 
 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 
 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު
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 ނގާފައިވާ ގޮތުގެ ހުލާސާ މައްސަލައިގައި ކަންހި 

 

 ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ސަބަބު 
ޞާފު )މި މަްއސަލައަކީ ައވަހަށް ފިަޔވަުޅއަަޅންޖެހޭ ާބވަތުހެ ަމއްސަަލއެއްަކން ނުވަަތ މި މައްސަަލިއގައި ވަގުތީ އަުމރެއް ެނރުމަކީ އިން 

 ިއގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންުކރަންާވނެެއވެ(ޤާިއމުކުުރމަށްޓަކައި ކޮންެމހެން ކުރަން ޖެހޭކަެމއްކަމަށް ދެކޭ ސަަބބު މިބަ 

1.  
2.  
3.  

 ވަގުތީ އަމުރު ރައްދުކުރަންވީ ފަރާތުގެ؛
 ނަން  .1
 އައިޑީކާޑު ނަންބަރު .2

 

 ވަގުތީ އަމުރު ނުނެރެފިނަމަ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތަށް ލިބޭނެ ގެއްލުމުގެ ތަފުސީލު 
 
 

 މިހެކިތައް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ( )މިފޯމާއި އެކުވަގުތީ އަމުރު ނެރެދިނުމަށް ބާރުދޭ ހެކި ނުވަތަ ހެކިތައް 

1.  

2.  
 

 ވަގުތީ އަމުރު އޮންނަންވީ ގޮތް 
 

 އަވަސް މައްސަލައެއްގޮތަށް ވަގުތީ އަމުރު ނެރެން؛

 އެދެން ☐

 ނޭދެން.  ☐

 އަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެދެނީ އަނެއް ޚަސްމުގެ؛

 ހާޒިރުގައި  ☐

  ިޣައިރު ހާޒިރުގައ 



 

 

 މިމައްސަލައާއި ގުޅޭ އެހެން އަމުރެއް؛

 ނެރެފައިވޭ ☐

 ނެރެފައި ނުވޭ ☐

 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި(

 ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 

 ވަގުތީ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް  ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތް 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ދާއިމީ/ރަޖިސްޓަރީ އެޑްރެސް 

 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ދިރިއުޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ގުޅާނޭ ފޯނު 

ނަންބަރު:ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންަކމުގައި މުއާމަލާތް 

 ކުރާނޭ އީމެއިލް:   

 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ދާއިމީ/ރަޖިސްޓަރީ އެޑްރެސް 

 ގޭގެ ނަން:   

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް 

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ގުޅާނޭ ފޯނު ނަންބަރު:

ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި މުއާމަލާތް ކުރާނޭ 

 ލް:   އީމެއި

 



 

 

 

 

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 

 

 އިރުޝާދު 

 . ވަގުތީ އަުމރަށް ެއދިފަިއވަނީ އެްއވެސް އަާސސެްއގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮްށގެން ޫންނކަމުަގއި ކޯޓަށް ފެނިއްޖެަނމަ މިޯފމު ބާިޠލުވާނެެއވެ .1

ްސުމގެ ޣައިރުާހޒިުރގައި ކަމަށް ވާނަމަ ަމދަނީ އިުޖރާައތުގެ ަގާވއިުދގަިއވާ  ޝަރުތުތައް ފުރިަހަމވާކަްނ ވަގުތީ ައމުަރށް އެދެނީ ައނެއް ހަ .2

 މިފޯުމގައި ަބޔާންކުރަން ވާެނއެވެ. 

ޓުން ވަކިގޮތަކަށް މިފޯމު ހުށަަހޅާނީ، ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ަގސްތުކުރާ ަމއްސަަލއިގެ ުނވަތަ ހުށަަހޅާަފއިވާ ަމއްސަަލިއގެ މަުއޟޫއާ ުގޅޭ ހާލަެތއް، ކޯ .3

މަްއސަލަިއެގ މަްއސަލަ ނިންމަްނދެން ވަިކގޮތަކަށް ެދމެހެއްުޓމަށް އެދި ހަްސމަކު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނަަމެއވެ. ނުވަތަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ގަސްތުުކރާ 

ރުމަށް ނުވަތަ ކޯޓުން ވަކިގޮތަކަށް ނުވަތަ ހުށަހަޅާަފިއވާ މައްސަަލއިަގއި ހަސްމަކު ވަކިކަެމއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް ނުަވތަ ނުކޮށް ހު

ތަ ހިެފހެއްުޓމަށް މަްއސަލަ ނިްނމަންެދން ަމއްސަަލއިަގއި ހިމެނޭ ުމދަލެއް ވަކި ަފރާތެްއގެ ބެލުުމގެ ދަށުަގއި ުނވަތަ ވަކިތަެނއްަގއި ބެހެއްުޓަމށް ނުވަ

 އެދި ަހސްމަކު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާަނަމއެވެ.

 



 

 

 

` 

 
 ރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 ހުވަދު އަތޮޅު އުތު 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

 

  
 
 
 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 
 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 
 
 
 

ގަޟިއްޔާ 
 ނަންބަރު

 

      33ފޯމު 



 

 

 
 އަމުރު  ޢައިރު ހާޒިރުގައި ނެރުނު 

 
 ބާޠިލުކުރަން އެދެން  ☐

 ބަދަލުކުރަން އެދެން  ☐

 
 އަމުރުގެ ނަންބަރު:

 އަމުރު ނެރުނު ތާރީޚު: 
 

 ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ބާތިލުކުރަން އެދޭ އަމުރުގެ ހުލާސާ:
 
 

 ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ބާތިލުކުރަން އެދޭ ސަބަބު: 
3.  
4.  

 
 

 ސްބަތްވާ މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ބާތިލުކުރަން އެދޭ އަމުރު ނި 
 ނަން:

 އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު:
 

 ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ބާތިލުކުރަން އެދޭ އަމުރު ނިސްބަތްވާ މައްސަލައިގައި ދައުވާލބޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 
 

 ނަން:
 އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު:

  
 
  

 
 
 
 
 
 



 

 

 އިޤުރާރު  .11

 

 ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.މިފޯމުގައި  .1

 ސޮއި: .2

3. _______________________________________________ 

 ނަން: .4

5. _______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: .6

7. _______________________________________________ 

 ޚުތާރީ .8

9. _______________________________________________ 

 މިފޯމާއި އެކު ބާތިލުކުރަން ނުވަތަ ބަދަލުކުރަން އެދޭ އަމުރުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .10
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 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 

 ނިލަންދޫ          
 ޖެ ދިވެހިރާއް      

 

  
 
 
 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 
 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ގަޟިއްޔާ
 ނަންބަރު

 

 34ފޯމު 



 

 

 ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ 
 
 
 
 
 
 

 ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދަން ބޭނުންވާ ގޮތް 
 
 މުޅި ދަޢުވާ އެއްކޮށް ☐

 ތަ ބައިަތކެއްދަޢުވާގެ ބައެއް ނުވަ ☐

 ދަޢުވާގެ ބައެއް ނުވަތަ ބައިތަެކއް އަނބުރާ ގެނައުމަށް ބޭުނންާވކަމުގައިވަނީނަމަ އެބައި ނުވަތަ ަބއިތަކުގެ ތަފްޞީލު: 

 
 

 ؟މި ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައިވޭތޯ
 
 ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައިވޭ ☐
 ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައި ނުވޭ ☐
 

 ؟ޢުވާގެ ޚަސްމަކު މިދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ކޯޓުގައި ވަކިކަމަކަށް އެއްބަސްވެފައިވޭތޯމި ދަ 
 
 އެއްބަސްވެފައިވޭ ☐
 އެއްބަސްވެފައިނުވޭ ނުވޭ ☐
 

 ؟މި ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ދަޢުވާކުރާފަރާތަށް މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ލިބިފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ
 
 ލިބިފައިވޭ  ☐
 ފައި ނުވޭ ލިބި ☐
 

ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުމާމެދު ދެންތިބި ފަރާތްތަކުގެ ރުހުން  ،އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ދަޢުވާއެއްނަމ
 ؟ލިބިފައިވޭތޯ

 
 )ރުހުން ލިބިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ކިތާބީ ހެކި މިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ(ލިބިފައިވޭ  ☐



 

 

 ލިބިފައި ނުވޭ  ☐
 
 

  ނުވަތަ ދަޢުވާގެ ބައެއް އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ ސަބަބު:ދަޢުވާ 
 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:މަޤާ

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 
 

 ފޯމު ފުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު 

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .1

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ. 12ފޮންޓްގައި، ފޮންޓް ސައިޒް މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ  ދިވެހި ބަހުން، ފަރުމާ  .2

 .މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ މި ފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ .3
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      ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު            

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

 

  
 
 
 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 
 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ގަޟިއްޔާ 
 ނަންބަރު

 

  35ފޯމު 



 

 

 ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ 
 
 
 
 
 

 ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދަން ބޭނުންވީ ގޮތް 
 
  ދަޢުވާ އެއްކޮށްމުޅި ☐

 ދަޢުވާގެ ބައެއް ނުވަތަ ބައިަތކެއް ☐

 ދަޢުވާގެ ބައެއް ނުވަތަ ބައިތަެކއް އަނބުރާ ގެނައުމަށް ބޭުނންާވކަމުގައިވަނީނަމަ އެބައި ނުވަތަ ަބއިތަކުގެ ތަފްޞީލު: 

 މިކަމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި ތާރީޚު:
 

 ؟ތޯމި ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައިވޭ 
 
 ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައިވޭ ☐
 ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައި ނުވޭ ☐
 

 ؟މި ދަޢުވާގެ ޚަސްމަކު މިދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ކޯޓުގައި ވަކިކަމަކަށް އެއްބަސްވެފައިވޭތޯ
 
 އެއްބަސްވެފައިވޭ ☐
 އެއްބަސްވެފައިނުވޭ ނުވޭ ☐
 

 ؟ށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ލިބިފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯމި ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ދަޢުވާކުރާފަރާތަށް މިހާތަނަ 
 
 ލިބިފައިވޭ  ☐
 ލިބިފައި ނުވޭ  ☐
 

ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުމާމެދު ދެންތިބި ފަރާތްތަކުގެ ރުހުން  ،އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ދަޢުވާއެއްނަމ
 ؟ލިބިފައިވޭތޯ

 
 މުގެ ކިތާބީ ހެކި މިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ()ރުހުން ލިބިފައިވާނަމަ އެކަލިބިފައިވޭ  ☐
 ލިބިފައި ނުވޭ  ☐



 

 

 
 

 ދަޢުވާ ނުތަތަ ދަޢުވާގެ ބައެއް އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ބާޠިލުކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބު:
 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 :ސޮއި

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 
 

 އިރުޝާދު ފޯމު ފުރާނެ ގޮތުގެ 

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .1

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ. 12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ  ދިވެހި ބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓްގައި، ފޮންޓް ސައިޒް  .2

 . މި ފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެމި ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ .3
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 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

 

  
 
 
 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 
 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 

 

ގަޟިއްޔާ 
  ނަންބަރު

 

  36ފޯމު 

 



 

 

 

 ނިހާއީ ޙުކުމް މުރާޖަޢާކުރަން އެދޭ ފަރާތް 

 ދަޢުވާކުރި ފަރާތް ☐

 ދަޢުވާލިބުނު ފަރާތް     ☐
 

 ނިހާއީ ޙުކުމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 ބާވަތް:

 ނިންމި ތާރީޚު:

 ނިންމި ކޯޓުގެ ނަން:

 

 ނިހާއީ ޙުކުމް މުރާޖަޢާކުރަން އެދޭ ސަބަބު:

މްގެ މައްސަލަ ހިނގަމުން ދިޔައިރު މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމަކަށް މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ހިނގަުމން ދިޔައިރު ނިހާއީ ޙުކު ☐

މައްސަލައަށް މުހިންމު އަދި މައްސަލައިގައި ކޮށްފައިވާ  ،ނަމަވެސް މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކަށް ލިބިފަިއނެތް ،ވުޖޫދުވެފައިވާ

 ލިބުން ނުަވތަ އެނގުން. ،ޢާއެއް މައްސަލައިގެ ޙުކުމްކުރުމަށްފަހުޙުކުމް ބަދަލުވެދާފަދަ ހެއްކެއް ނުވަތަ ވާޤި

 އެ ހެކި ނުވަތަ ވާޤިޢާ އަދި ވުޖޫދުވީ ތާރީޚު:

 

ހިނގާފައިވާ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ސަބަބުން  ،ނިހާއީ ޙުކުމް ނިސްބަތްވާ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައިވަނީ ☐

 )ޖިނާޢީ ކުށެއް ސާބިތުވެފައި ޮއތުމަކީ ލާޒިމުކަމެއް ނޫން( ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވުން. ،ކަމަށް

 ޖިނާޢީ ކުށް:

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް  ☐ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް  ☐ޖިނާޢީ ކުށް ކުރި ޚަސްމު: 

 ނިހާއީ ޙުކުމް 

ނާފުކުރުމަށް އޮތް އެންމެހައި ފުކުރުމުގެ އެންމެހައި މަރުޙަލާއެއް ނިމިފައިވާ ނުވަތަ އިސްތިއުނިހާއީ ހުކުމަކީ އެ ހުކުމެއް އިސްތިއުނާ
ޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި މިފޯމުން ނިހާއީ ހުކުމެއް މުރާ ،ފުރުސަތު ބަންދުވެފައިވާ ހުކުމްތަކެވެ. ކޯޓުން އެނޫން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހިނދަކު

 ނެއެވެ.މެއް ޤާނޫނީ ނަތީޖާ ނުވަތަ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްވެގެން ނުދާއެ ހުކު  ،ހުށަހެޅި ކަމުގައިވީނަމަވެސް



 

 

 އެޖިނާޢީ ކުށުގެ ސަބަބުން ިނހާއީ ޙުކުމަށް އަސަރު ފޯރި ގޮތުގެ ތަފްޞީލު:

 

 ރާފައިވާ އޮޅުމެއް ނުވަތަ ިލޔުމުަގއިވާ ިއމްލާ ކުށެއް އިޞްލާހުކުރުމަށްހިސާބު ޖެހުމުގައި އަ ،ހުކުމް އިްއވުމަށް ފަހުނިހާ ☐

 އަރާފަިއވާ އޮޅުން ުނވަތަ ލިުޔމުގަިއވާ އިމްލާ ކުުށގެ ތަފްޞީލު: 

 ނިހާއީ ޙުކުމަށް އެދުނު ސަބަބު ނުވަތަ ސަބަބުތައް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމުގެ އިތުރު ތަފްޞީލު؟ 

 

  ނިންމަން އެދޭގޮތް:މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު މައްސަލަ އަލުން 

 

 އިޤުޜާރު 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

` 

 
 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

 

  
 
 
 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 
 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު

  37ފޯމު 



 

 

 
 

 ޚަރަދު ހޯދަން އެދޭ ގަޒިއްޔާގެ ނަންބަރު:
 
 

 ޚަރަދު ހޯދަން އެދޭ ގަޒިއްޔާ ނިމުނު ތާރީޚު:
 
 

 ކޯޓުން ޚަރަދާމެދު ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް 
 
 

 ހޯދަން އެދޭ ޚަރަދުގެ ތަފްސީލު 
 

އައިޓަމް 
 ނަންބަރު 

 އަދަދު )ރުފިޔާއިން( ތަފްސީލު

   

   

   

   

   

   

  ޖުމްލަ

 
 
 

 އަމުރު ނެރުމަށް ބާރުދޭ ހެކި 
 
 
 
 
 
 



 

 

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 

 

 އިރުޝާދު  

 އެއް  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.މި ފޯމާއެކު  ޝަރިއަތް ނިމުނުގޮތް )ޖަޖްމެންޓް( ގެ ކޮޕީ .1

 މި ފޯމާއެކު ހޯދަން އެދޭ ކޮންމެ ފައިސާއެއް ދައްކާފައިވާ ކަމުގެ ރަސީދު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. .2
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 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

  
 
 
 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 
 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު

  38ފޯމު 



 

 

 ލިޔުންހުރީ ކާކުގެ އަތުގައިކަން  ނަންބަރު 

މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭގޮތުން ވުޖޫދުގައިވާ ނުވަތަ ވުޖޫދުވެދާނެ 
 ލިޔުންތަކަކީ ކޮބައިކަން: 

ލިޔުންތައް ވީ، ނުވަތަ ލިޔުންތައް ވުން އެކަށީގެންވަނީ ކޮން ފަރާތެއްގެ އެ 

ލެކްޓްޯރނިކް ލިޔުންތަކެއްނަމަ، ެއ އ  ،  އަތުގައިކަން އަދި ކޮންތާކުކަން
 .ލިޔުންތައް ރައްކާޮކށްފައި ހުރި ގޮތް ބަޔާންުކރުން

 1.   

 2.   

 3.   

 4.   

ށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހޯދައި އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތަކުގައި ރައްކާކޮ
ހާމަކުރުމަށް ދާނެ ޚަރަދު ހިމެނޭގޮތުން، ޢާންމު އުސޫލުގެ ދަށުން ހެކި 
ހާމަކުރާ މިންވަރަށް ހެކި ހާމަކުރުމަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާުކރެވޭ 

 ޚަރަދު:

 

  މަތީގައި ބުނި ޚަރަދު އަންދާޒާކުރިގޮތުގެ ތަފްސީލު:

ރުޝާދެއް ނުވަަތ އަމުރެއް ހެކި ހާމަކުރުމާ ބެހޭ ޮގތުން ޯކޓުގެ އި
 ބޭނުންވާ ނަމަ އެކަން:

 

 އަމުރަކަށް އެދޭނަމަ އަމުރު އޮންނަންވީ ގޮތް:
 

   

 
   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

` 

 
 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

 

  
 
 
 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 
 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

އްޔާ ގަޟި 
 ނަންބަރު

 

      39ފޯމު 



 

 

 ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ތައާރަފް 
 
 
 

 ހެކިބަސްދޭ މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ 
 
 

 ހެކިބަހުގެ ތަފްސީލު 
 
 
 
 

 އިޤުރާރު 

 

 މަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.މިފޯމުގައި ދީފައިވާ ހެކިބަހަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަ 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 
 
 
 

 އިރުޝާދު: 
 މި ފޯމާއެކު ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ބައޯޑޭޓާ އަކާއި އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ/ޕާސްޕޯޓު ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. .1

 
 



 

 

` 
 

 
 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

  
 
 
 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 
 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

ގަޟިއްޔާ 
 ނަންބަރު

 

  40ފޯމް 



 

 

 ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަން 

 ނަން:

 ޙައިސިްއޔަތު 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ☐

  ްދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ 

 

 މައްސަލައިގެ ބާވަތް 

ާޚއްަސ  ،)ކުދި މައްސަލަތަުކގެ ުނވަތަ ައވސްނިާޔގެ ަމއްސަލަތަުކގެ ޓްެރކުން ބެލޭ ަމއްސަަލއެްއަގއިވަަތ އަވަސް ނިޔާެގ މައްސަލަ ކުދި ނު ☐

ންމެ ަޚީބރެްއެގ ކަނަޑއަޅާަފއިވާ ވަކި ކަމަކާ ގުޅިެގން އެ ،ޙާލަތެއް ެމދުެވިރވެގެން ެމނުވީ ަޚީބރެްއގެ ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ހުްއދަ  ކޮންމެ ޚަްސމަކަށް ދެޭވނީ

 ހެކި ހުށަހެޅުމަެށވެ.(

 ޚަބީރުގެ ހެކި ބޭނުންވާ ކަމުގެ ތަފްސީލު:    

 

 ައެހެނިހެން ބާަވތުގެ މައްސަލ 

 ޚަބީރުގެ ހެކި ބޭނުންވަނީ ކޮން ަކންތަކަކާއި ގުޅިގެންކަން:

 

 ހެކިބަސްނަގަން ހާޒިރުކުރަން ބޭނުން ޚަބީރުންގެ މަޢުލޫމާތު 

 ފުރިހަމަ ނަން:

 ރެސް: ދާއިމީ އެޑް

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރ:

 ކޯޓުން މުޢާމަލާތުކުރުމަށްޓަކައި ުގޅާނެ ނަންބަރު:

 ކޯޓުން މުޢާމަލާތުކުރުމަށްޓަކައި ޭބނުންކުރާނެ އީމެއިލް އެޑްރެސް: 

 

 

 ޚަބީރުގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް އެދެނީ؛ 



 

 

 ްކޮށްއޭނާގެ ހެކިބަސް ބޭނުންވާ ާދއިރާއިން ޙާސިލުކޮށްފައިވާތަޢުލީމަށް ރިޢާޔަތ 

 ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވާ ދާއިރާ: .1

 ހާސިލްކޮށްފައިވާ އެންމެ މަތީ ަތއުލީމީ ފާސް: .2

 ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވާ ދާއިރާ އާއި ގުޅޭ ވަޒީފާ އެއް އަދާކުރާނަމަ؛  .3

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:

 މަގާމު:

 ވަޒީފާގައި ހޭދަވީ މުއްދަތު:

 ރަޖިސްޓްރީ ނުވަތަ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު 

 ާގެ ހެކިބަސް ބޭނުންވާ ާދއިރާއިން ޙާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އޭނ 

 ތަޖުރިބާ ޙާސިލުކޮށްފައިވާ ދާއިރާ:  .1

 ތަޖުރިބާ ޙާސިލކުރުމުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު )އަހަރުން(:  .2

 ތަޖުރިބާ ޙާސިލުކޮށްފައިވާ ދާއިރާ އާއި ގުޅޭ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާނަމަ؛ .3

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:

 މަގާމު:

 ވަޒީފާގައި ހޭދަވީ މުއްދަތު:

 ރަޖިސްޓްރީ ނުވަތަ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު 

 

 ޚަބީރުގެ ހެކިބަސް ހޯދުމަށް އެދޭ ކަމާއި ގުޅޭ ދާއިރާގެ ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ ޚަބީރުގެ ކިބައިގައި ހުރި މިންވަރު 

 

 

 

 ޚަބީރުގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ އަންދާޒާ 

 

  



 

 

 

 އިޤުރާރު 

 

 ގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.މިފޯމު 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 
 

 އިރުޝާދު 

 ވާނެއެވެ.މި ފޯމާއި އެކު ޚަބީރުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ހުއްދަތަކުގެ ކޮޕީއާއި، ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީއާއި، އެފަރާތުގެ ވަނަވަރު ހުށަހަޅަން .1

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .2

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ. 12ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ  ދިވެހި ބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓްގައި، ފޮންޓް ސައިޒް  މި .3

 .މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ މި ފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ .4

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

` 

 
 ބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރު 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

 

  
 
 
 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 
 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ގަޟިއްޔާ 
 ނަންބަރު

 

  41ފޯމް 



 

 

 އަމުރުގެ އިބާރާތް 
 
 
 

  ދެމިއޮންނާނެ މުއްދަތު:އަމުރު 
  

 މެޖިސްޓްރޭޓް:

 ސޮއި:

 

 ނަން 

 މަގާމް:

 ތާރީޚު

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

` 

 
 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

 

  
 
 
 

 

 
______________________________________ 

 ރާ ފަރާތް ދަޢުވާކު 
 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  42ފޯމް 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

 ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ އަމުރު ނުވަތަ ޙުކުމްގެ މައުލޫމާތު 

 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ނަންބަރު:

 ނިމުނު ތާރީޚު:

 ގެ ޚުލާސާ: ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު

 

  

 

 :ދަރަނިވެރިޔާގެ 

 ނަން:

 ކާޑު ނަންބަރު:އައިޑީ

 ؛ގާނޫނީ ޝަޚުސެއްނަމަ

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

 މަސްއޫލުވެރިޔާ ނުވަތަ އެންމެ އިސް ފަރާތުގެ ނަން އަދި އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:

  :އަރަނިވެރިޔާގެ 

 ނަން:

 އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:

 ގާނޫނީ ޝަޚުސެއްނަމަ؛

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

 ތުގެ ނަން އަދި އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:މަސްއޫލުވެރިޔާ ނުވަތަ އެންމެ އިސް ފަރާ

 

 

 ތަންފީޒުކުރަން އެދޭ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރާއި ގުޅޭ މައްސަލައެއް އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާނަމަ އެމައްސަލައިގެ؛

 މައްސަލަ ހިނގަމުންދާ ކޯޓު: .1



 

 

 ނަންބަރު: .2

 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު: .3

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: .4

 :މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް .5

 

 ތަންފީޒުކުރަން އެދޭ ހުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ބާވަތް 

 ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާއެއް ދެއްކުމަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް  ☐

 ރަހުނުގެ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަްށ އަންނާނެ ތާރީޚު: 

ނަަމ  ދަރަންޏާއި ގުޅިގެން ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީ ދީފައިވާ ގަރަންޓަެރއް ނުވަތަ ގަރަްނޓަރުންތަކެއް ތިބި

 އެފަރާތްތަކުގެ؛

 ނަން:

 އައިޑީކާޑު ނަންބަރު: 

 ރަހުނުކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް މުދަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިނަމަ އެކަމުގެ ތަފްސީލު:

 ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާއެއް ދެއްކުމަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް ☐

  ނުވަތަ އަމުރެއް ފައިސާގެ އަދަދެއް ހިމެނިފައިނުވާ ޙުކުމެއް ☐

 އާބިޓްރޭޝަނުގެ އެވޯޑެއް ުނވަތަ އާބިޓްރޭޝަަނށް ހުށަހެޅިފަިއވާ މައްސަލައެއްގައި ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ☐

 

 

 އެތަނެއްގައި ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަން ޖެހޭ ތަން 

 

 ޙުކުމް ކުރި ކޯޓުގެ އިޙްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހުރި ތަނެއް ☐

 ސާސުން ބޭރެގައި ހުރި ތަނެއްޙުކުމް ކުރި ކޯޓުގެ އިޙްތި ☐

 :)ރަށާއި އަތޮޅު އެނގޭ ގޮތަށް( އެ ތަނެއް ހުރި ސަރަޙައްދު    

 



 

 

  

 ތަންފީޒުކުރަން އެދޭ ޙުކުމަކީ ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމެއްނަމަ އަޅައިދިނުމަށް އެދޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ގެ ފަރާތުން ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވަގުތެއްގައި )މިބައިގައި ލިޔަންވާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނައި އަރަނިވެރިޔާ 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެދޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި ކޯޓުން ނެރެދޭން އެދޭ އަމުރުތަކެވެ.( 372މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ  ،އަޅައިދިނުމަށް

 

 

 ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދަލުގެ މައުލޫމާތު )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން(

 ރިޔާގެ މުދަލަކީ ރަހުނު ކުރެވިފައިވާ މުދަލެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ދަރަނިވެ .1

 ްރަހުނު ކުރެވިފައި ނޫނ 

 ިރަހުނު ކުރެވިފައ 

 ރަހުނު މުދަލު ގެ ބާވަތް:

 ؛ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތުގެ

 ނަން: 

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ކޯޓުން މުޢާމަލާތު ކުރާނެ ފޯނު ަނންބަރު އަދި ޢީމެއިލް: 

 ކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ އަގުކަމުގައި ހުށަހަޅާ އަންދާޒާ އަގު:ރަހުނު 

 

 މުދަލުން ދަރަނިވެރިޔާއަށް އާމަދަނީ ލިބޭނަމަ އެކަމުގެ ތަފްސީލް  .2

 

 

 

 އިތުރު ތަފްޞީލު:  .3

ރަްނާވނެެއވެ. އަދި ަދރަިނވެރިާޔގެ )މިބަިއަގއި ދަަރނިެވރިޔާގެ މިލްކުަގއި ހުރި ވިޔަފާރިތަާކއި އުފުލޭުމދަލާ ނުއުފުލޭ މުދާ އެނގޭ މިްނަވރަކުން ފާހަގަކު 

 ވެ( މުދާ ހުރި ަތނާބެހޭ މަޢުޫލމާތު ފަދަ ޙުުކމް ތަންފީޒު ކުރުަމށް އެީހއަކަށް ވާނެ ަކމަށް ަގބޫލުކުރެވޭ މަޢުލޫމާުތވެސް ިހމަަނން ވާނއެ 



 

 

 

 

 

 ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 

  . އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް 2 . އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތް 1

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު / ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

 އަމިއްލަ ފަރުދެއް ☐

 ގާނޫނީ ޝަހުސެއް ☐

 ދާއިމީ/ރަޖިސްޓަރީ އެޑްރެސް 

 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް 

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 : ރަށާއި އަތޮޅު

 ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ގުޅާނޭ ފޯނު ނަންބަރު:

 ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި މުއާމަލާތް ކުރާނޭ އީމެއިލް:  

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު / ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

 އަމިއްލަ ފަރުދެއް ☐

 ގާނޫނީ ޝަހުސެއް ☐

 ދާއިމީ/ރަޖިސްޓަރީ އެޑްރެސް 

 ގޭގެ ނަން:   

 މަގު:       

 ންގިފިލާ:   ފަ

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް 

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ގުޅާނޭ ފޯނު ނަންބަރު:

 ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި މުއާމަލާތް ކުރާނޭ އީމެއިލް:  

 



 

 

 

 އިޤުރާރު 

 

  ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.މިފޯމުގައި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ރީޚުތާ

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

` 

 
 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

 
  43ފޯމް 

  
 މައުޟޫއީ ގަޒިއްޔާ ނަންބަރު  ގަޒިއްޔާ ނަންބަރު 

  

 ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދާ 
 

 

 ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތް 
 

 

 ރަހުނ ހިފި ފަރާތް 
 

  
 

 ރަހނުކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް 
 

 ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދާ 
 

  
 ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދިން ތާރީޚު  ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުނު ފަރާތް 

  
 ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދެމި އޮންނާނެ މުއްދަތު  މައަށް ދަރަނީގެ ބާކީގައި ހުރި މިންވަރު ހުއްދަ ދިން ތާރީޚާ ހަ 

  
 

 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުން ދައްކަން އަންގާފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު 
 

 
 

 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ތަންފީޒުކުރެވުނު ބައި 
 



 

 

 
 

 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ތަންފީޒު ނުކުރެވޭ ބައި 
 

 
 

 ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދޭންޖެހުނު ސަބަބު 
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` 

 
 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

 

  
 
 
 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 
 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު

 

  44ފޯމު 



 

 

 )ޗިޓު އޮންނަންވީ ގޮތް(
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

` 

 
 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 

 ނިލަންދޫ          
 ވެހިރާއްޖެ ދި      

 

 

  
 
 
 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 
 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ގަޟިއްޔާ 
 ނަންބަރު

 

  .45ފޯމް 



 

 

 ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ އަމުރު ނުވަތަ ޙުކުމްގެ މައުލޫމާތު 

 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ނެރުނު ކޯޓުގެ ނަން: 

 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ނެރުނު ޤައުމު:

 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ނަންބަރު:

 ނިމުނު ތާރީޚު:

 ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ؛

 ޚަސްމެއްގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި  ☐

 ޚަސްމެއްގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ނޫން ☐

 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ޚުލާސާ:

 

 .()މިފޯމާއި އެކު ޙުކުމްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

 

 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ނެރުނު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ؛

 ނަން:

 އައިޑީކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:

 ؛ގާނޫނީ ޝަޚުސެއްނަމަ

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

 މަސްއޫލުވެރިޔާ ނުވަތަ އެންމެ އިސް ފަރާތުގެ ނަން އަދި އައިޑީކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:

  ރައްދުވި ފަރާތުގެ؛ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ނެރުނު މައްސަލަ 

 ނަން:

 އައިޑީކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:

 ގާނޫނީ ޝަޚުސެއްނަމަ؛

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

 މަސްއޫލުވެރިޔާ ނުވަތަ އެންމެ އިސް ފަރާތުގެ ނަން އަދި އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:



 

 

 

 ؛ނގަމުންދާނަމަ އެމައްސަލަތަންފީޒުކުރަން އެދޭ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރާއި ގުޅޭ މައްސަލައެއް އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި ހި 

 ހިނގަމުންދާ ކޯޓު: .1

 ހިނގަމުންދާ ކޯޓު ހުރި ރަށާއި ަގއުމު: .2

 ނަންބަރު: .3

 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު: .4

 ހުށަހެޅި ފަރާތް: .5

 ރައްދުވާ ފަރާތް: .6

 

 ވަގުތީ ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ވަގުތީ ފަރުވާއަކަށް އެދޭނަމަ އެކަމުގެ ތަފްޞީލު 

 

 

 ލިސްޓު މިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ 

1 . 

2 . 

3 . 

 

 

 ތަންފީޒުކުރަން އެދޭ ހުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ބާވަތް 

 ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާއެއް ދެއްކުމަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް  ☐

 ރަހުނުގެ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަްށ އަންނާނެ ތާރީޚު: 

ޓަރުންތަކެއް ތިބި ނަަމ ދަރަންޏާއި ގުޅިގެން ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީ ދީފައިވާ ގަރަންޓަެރއް ނުވަތަ ގަރަން 

 އެފަރާތްތަކުގެ؛



 

 

 ނަން:

 އައިޑީކާޑު ނަންބަރު: 

 ރަހުނުކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް މުދަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިނަމަ އެކަމުގެ ތަފްސީލު:

 ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާއެއް ދެއްކުމަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް ☐

 ނިފައިނުވާ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ފައިސާގެ އަދަދެއް ހިމެ ☐

 އާބިޓްރޭޝަނުގެ އެވޯޑެއް ުނވަތަ އާބިޓްރޭޝަަނށް ހުށަހެޅިފަިއވާ މައްސަލައެއްގައި ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ☐

 

 

 އެތަނެއްގައި ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަން ޖެހޭ ތަން 

 

 ޙުކުމް ކުރި ކޯޓުގެ އިޙްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހުރި ތަނެއް ☐

 ރި ކޯޓުގެ އިޙްތިސާސުން ބޭރުގައި ހުރި ތަނެއްޙުކުމް ކު ☐

 :)ރަށާއި އަތޮޅު އެނގޭ ގޮތަށް( އެ ތަނެއް ހުރި ސަރަޙައްދު    

 

 ދަޢުވާކުރާފަރާތުން ދަރަނިވެރިޔާއަށް އެއްވެސް ލުޔެއް ދޭން ބޭނުންނަމަ އެކަމުގެ ތަފްސީލު 

 

 

 

 

 ންނުވާ ލުއިކަމެއް އޮތްނަމަ އެކަމުގެ ތަފްސީލު ދަޢުވާކުރާފަރާތުން ދަރަނިވެރިޔާއަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ދޭން ބޭނު 

 

 

 



 

 

 

 ތަންފީޒުކުރަން އެދޭ ޙުކުމަކީ ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމެއްނަމަ އަޅައިދިނުމަށް އެދޭ ފިޔަވަޅުތައް 

އަޅައިދިނުމަށް އެދެވިދާނެކަމަށް  )މިބައިގައި ލިޔަންވާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނައި އަރަނިވެރިޔާގެ ފަރާތުން ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެކެވެ(

 

 

 

 ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދަލުގެ މައުލޫމާތު )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން(

 ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދަލަކީ ރަހުނު ކުރެވިފައިވާ މުދަކެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  .4

 ުކުރެވިފައި ނޫން ރަހުނ 

 ިރަހުނު ކުރެވިފައ 

 ރަހުނު މުދަލު ގެ ބާވަތް:

 ؛ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތުގެ

 ނަން: 

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ކޯޓުން މުޢާމަލާތު ކުރާނެ ފޯނު ަނންބަރު އަދި ޢީމެއިލް: 

 ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ އަގުކަމުގައި ހުށަހަޅާ އަންދާޒާ އަގު: 

 

 

 ނިވެރިޔާއަށް އާމަދަނީ ލިބޭނަމަ އެކަމުގެ ތަފްސީލް މުދަލުން ދަރަ .5

 

 

 

 އިތުރު ތަފްޞީލު:  .6



 

 

އަދި ަދރަިނވެރިާޔގެ  )މިބަިއަގއި ދަަރނިެވރިޔާގެ މިލްކުަގއި ހުރި ވިޔަފާރިތަާކއި އުފުލޭުމދަލާ ނުއުފުލޭ މުދާ އެނގޭ މިްނަވރަކުން ފާހަގަުކރަްނާވނެެއވެ.

  ތަންފީޒު ކުރުަމށް އެީހއަކަށް ވާނެ ަކމަށް ަގބޫލުކުރެވޭ މަޢުލޫމާުތވެސް ިހމަަނން ވާނެއވެ( މުދާ ހުރި ަތނާބެހޭ މަޢުޫލމާތު ފަދަ ޙުުކމް

 

 ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 

 . އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް 2 . އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތް 1

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު / ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

 އަމިއްލަ ފަރުދެއް ☐

 ނީ ޝަހުސެއްގާނޫ ☐

 ދާއިމީ/ރަޖިސްޓަރީ އެޑްރެސް 

 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް 

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ގުޅާނޭ ފޯނު ނަންބަރު:

 ކަންކަމުގައި މުއާމަލާތް ކުރާނޭ އީމެއިލް:   ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު / ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

 އަމިއްލަ ފަރުދެއް ☐

 ގާނޫނީ ޝަހުސެއް ☐

 ދާއިމީ/ރަޖިސްޓަރީ އެޑްރެސް 

 ގޭގެ ނަން:   

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް 

   ގޭގެ ނަން: 

 ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ގުޅާނޭ ފޯނު ނަންބަރު:

 ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި މުއާމަލާތް ކުރާނޭ އީމެއިލް:  

 



 

 

 

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 :ސޮއި

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 އިރުޝާދު 

ނުވަތަ އަމުރު ތަންފީޛުކުރުމަށް އެހީއަކަށް ވެދާނެ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެމައުލޫމާތު މިފޯމާ އެކު ހުށަހަޅަން ޙުކުމް  .1

 ވާނެއެވެ.

ދިވެހި މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ހުރީ ދިވެހިބަހުން ކަމުގައި ނުވާނަމަ، އެ ލިޔުންތަކާއި އެކު އެލިޔުންތަކުގެ ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ  .2

 ތަރުޖަމާ ނުވަތަ ސަރޓިފައިކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 
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 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

 

 

 މުޓުރެކުކަނޑައެޅުމުގެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފޯ
 

 
 ފޯމު ހުށަހަޅާފަރާތުގެ މައުލޫމާތު 

   -ނަން:
  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު  -ދާއިމީ އެޑުރެސް:

  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް 
  

 މައްސަލަ ހައްލުކުރުން
ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ވީއެންމެ މަތީދަރަޖައަކަށް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. އެއީ ދެފަރާތުން 

ވާހަކަދައްކައިގެނެވެ. ނުވަތަ މައްސަލަހައްލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގެ ތެރެއިންވެސް މައްސަލަހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް 
ކުރެވިދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން އަޅަން ޤަސްދުކުރާ ފިޔަވަޅުތައް ކޯޓުން އެނގެން ބޭުނންވާތީ އަންަނިނވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު 

 ދިނުން އެދެމެވެ.
 އާދެ     ނޫން  ގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ބޭނުންޯތ؟ ނުވަތަ ކޯޓުމަރުހަލާ .1
 އާދެ     ނޫން ދުވަހަށް މަދުޖައްސާލަްނ ބޭނުންޯތ؟  30ކޯޓުންބޭރުގައި މައްސަލަހައްލުކުރުމަށް  .2

ކުރުމަކީ ބޭނުންކަމެއް އަށް ޖަވާބުެދނީ ޫނެނކޭކަމުގައި ވަނީނަމަ މިމަރުހަލާގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް  1-ސުވާލު 
 ނޫންކަމަށް ދެކޭސަބަބު ތިރީގައި ބަޔާންކުރާށެވެ. 

 

 ވާނެ              ނުވާނެ         ދައުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ދައުވާކުރާފަތާތަށް ނޯޓިސްދީފައިވާެނތޯ 
  -ނޫންކަމަށް ޖަވާބުޭދނަމަ ކީއެއްވެގެންކަން ބާޔަންކުރޭ:

 



 

 

 
 ތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުންމައްސަލަކުރިއަށް ދާނެ ގޮ

  މިޚުސޫމަތުގައި ހިމެނެނީ ކިހާ އަދަދެއްގެ ފައިސާއެއް 
 މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާނެޯތ؟ 

 ޝަރީޢަތަކާނުލައި ހުކުމްކުރުމަށް އެދުން. -މިސާލަކަށް:
 

  -އާއެކޭ ނަމަ އެއީ ކޮންކަމަކަށް ބަޔާންކުރާށެވެ. :
 

 ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ެހކިންގެ ކިބައިން ސާފުކުރަން އެދޭ ވާޤިއާއަކާ ގުޅޭ މައުލުމާތު ތިރީގައި ބަޔާން ކުރާށެވެ.

 ހެކީގެ ކިބައިން ސާފުކުރަން ބޭުނންވާ ކަމެއް/ވާޤިއާ ހެކީގެނަން 
  

 
 
 
 
 

 ނޫން      އާދެ      ޝަރީޢަތުގައި ޚަބީރުންގެ ހެކިަބސް ބޭނުން ކުރާނަންތޯ؟ 
 އާދެ           ނޫން  ޚަބީރުގެ ރިޕޯޓު ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި ފިންތޯ؟ 

 އާދެ           ނޫން މިމައްސަލާގައި ދެފަރާތުން އެއްޚަބީރަކު ބޭނުން ކުރުމަށް އެއްބަްސތޯ؟ 
ހެއްގެ ަމއުލޫމާތު ތިރީގައި ދެފަރާތުން ހުށަހެޅުމަށް އެއްބަްސވެފައިވާ ޚަބީރާއި އެހެން ޚަބީރަކު ގެންނަން އެދޭނަމަ އެމީ

 ބަޔާންކުރާށެވެ.

 ޚަބީރުގެ ދާއިރާ  ޚަބީރުގެ ނަން އެޑުރެހާއެކު
  

 އާދެ          ނޫން  ޚަބީރު ހެކިބަސް އަހަންބޭނުންަވީނ ޝަފަހީ ކޮށް މަޖުލީހުގައި ތޯ؟ 
 ބަޔާން ކުރާށެެވ. ޝަފަހީކޮށް ހެކިބަސް އަހަން އެޭދނަމަ އެކަމަށް ޞަރޫރީވަނީ ކީއްވެގެންކަން ތިރީގައި

 

  މިމައްސަލަ ބެލުމަށް ފޮނުވަން ެއންމެ އެކަށީގެންވާ ރޮގުކަމަށް ދެކެނީ ކޮންރޮގެއްގައި
 

 ކުދިމައްސަލައިގެ ރޮގު 



 

 

 

 އަވަސް ނިޔާގެ ރޮގު 
 

 ބޮޑެތި މައްސަލައިގެ ރޮގު

ވާނަމަ އެގޮތަށް ެދކޭސަބަބަކީ ކޮބައިކަން މަތީގައި ބަޔާންކުރި ރޮގަކީ އާންމު އުސޫލުން އެމައްސަލަ ފޮނުވޭނެ ރޮގުކަމަށް ނު
 ތިރީގައި ބަޔާންކުރާށެވެ.

 

  -ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ރޮގަށް މައްސަލަ ފޮނުވަން އެދޭނަމަ:
 އާދެ       ނޫން    އިލެކްޓުރޯނިކު ހެކި ހާމަކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން ދެފަރާތަށް ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސްވެވިފައިވޭތޯ؟

 އާދެ       ނޫން    ވިފައި ނުވާަނމަ އެއްވެވިދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތޯ؟ އެގޮތަށް އެއްބަސްވެ

އިލެކްޓުރޯނިކު ހެކި ހާމަކުރުމުގައި ކޯޓުން ގޮތެއްނިންމަންެޖހޭ ވާީޤއާއަކީ ކޮބައިތޯއާއި އެވާޤިއާއަށް މައްސަލަ ކުރިއަށް 
ތެއްނިންމަން އެދޭނަމަ އެކަެމއް ތިރީގައި ދާގޮތުގެ އިރުޝާދުދެވޭ އަޑުއެހުމެއްގައި ނުވަތަ ވަކިއަޑުއެހުމެއްގައި ގޮ

 ބަޔާންކުރާށެވެ.
 

 

 

 

 ޝަރީޢަތް ތާވަލު ކުރުމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

  ޝަރީޢަތުގައި ނުވަތަ ފަހުގެ ަޝރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމަށް ހޭދަވާނެކަަމށް ލަފާކުރެވޭ ވަގުތު 

ނުވޭެނ ވަކިދުވަހެއް ޝަރީޢަތަށް ހެކިންަނށާއި ދައުވާ ކުރާފަރާތަށް ކޯޓަށް ހާޟިރު
 އެބައޮތްތޯ؟ އޮްތނަމަ ތިރީގައި ަތފްސީލު ބަޔާންކުރާށެވެ.

 އާދެ        ނޫން 

 ހާޟިރު ނުވެވޭނެ ދުވަސް ނަން 

  

 ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ އިރުޝާދާގުޅޭ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން



 

 

ޓުކޮށް މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އެންމެ އެކަށޭނެކަމަށް ފެންނަ އިުރޝާދުތައް ލިސް
 ހުށަހަޅައިފިންޯތ؟ 

 އާދު       ނޫން 

 އާދު       ނޫން  މިހުށަހެޅި އިރުޝާރުތަކަށް ދެފަރާތަށް އެއްބަސްވެވިފައިވެތޯ؟

 ޚަރަދާގުޅޭ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން 

ށްފައިވާ ރޮގަކީ ވަކީލަކު އައްޔަނުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ނުވަތަ މައްސަލަ ގެންދެވޭނެ ރޮގުކަމަށް ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޚިޔާރުކޮ
ކުދިމައްސަލަތަކުގެ ރޮގު ކަމުގައި ވާނަމަ ނުވަތަ އާންމުކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ރޮގުނޫން ރޮގަކަށް މައްސަލަ ފޮނުވޭނެކަމަށް 

 ފޯމުހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބަޔާންޮކށްަފއިވާނަމަ މިބައި ފުރިހަމަކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

  ދުގެ މިންވަރަކީ ކޮބައި ފޯމުހުށަހަޅާ ހިސާބަށް ހިނާގފަިއވާ ޚަރަ

  ޖުމްލަކޮށް މައްސަލަ ނިމުމާހަމައަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދަކީ ކޮބައި
 

 އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު 

 އާދެ          ނޫން މިމައުލޫމާތު ފޯމާއެކު ފޯމާއެކީގައި ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް އެއްކަރުދާސް ކޮށްފިން ތޯ؟

     އާދެ          ނޫން ޤަސްދުކުރާ ހުށަހެޅުމެއް އެބައޮތްތޯ؟ މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅަން 

  -އޮތްނަމަ އެހުށަހެޅުމެއް ބަޔާންކުޭރ:

  -ތާރީޚު:                                 -ސޮއި:
 

 

  ފެކުސްނަންބަރު    -ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

   -އީމެއިލް އެޑުރެސް:

 

 
 

 

 

 



 

 

` 

 
  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

 

 

 ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުހަލާގެ ޗެކުލިސްޓު
  47ފޯމު   

  -މިފޯމު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަުހގެ ތާރީޚު:

މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ހިނގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތާރީޚު 
  -ދު :ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްތަ

 

 
 ފޯމު ހުށަހަޅާފަރާތުގެ މައުލޫމާތު 

   -ނަން:
  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު  -ދާއިމީ އެޑުރެސް:

  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް 
 

 އިރުޝާދުތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާަކން ކަށަވަރުކުރުން
ން ކޯޓުން ދީފައިވާ އިރުޝާދުތަކުގަިއ އަހަރެން ކުރަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  ކަންކަ

 ފުރިހަމަ ކުރީން.
 އާދެ         ނޫން

 އަމަލު ނުކުރެވިވާ އިރުޝާދެއް ތިރީގައި ބަޔާންކުރޭ.
 ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ތާރީޚު ޢަމަލުނުކުރެވުނު އިރުޝާދު 

  

 
 ކުރޭ  ބޭނުންވޭ      ނުވޭ      ބޭނުންވާނަމަ ވަކިކަރުދާހެއްގައި ަބޔާން ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން އިތުުރ އިރުޝާދު 

 އިތުރަށް ދިނުމަށް އެދޭ އިރުޝާަދށް ދެފަރާތަށް އެއްބަސްވެވިފައި   ވޭ      ނުވޭ 
 

 ހެކިންގެ ހެކިބަސް
 ހެކިބަސް އަދާކުރަނީ ކިތައްމީހުްނ )މިބައިގައި ޚަބީރުން ނުހިމަނާ ޖުމަލް ޖަހާނީ(

 

 ށް ހާޟިރުނުވޭ ދުވަހެއް ވާނަަމ އެދުވަހެއް ބަޔާންކުރޭޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތަކުގެ ތާަވލު ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ ހެކިންނަ

  

  

 



 

 

 ސަބަބު  ހާޟިރުނުވޭނެ ދުވަސް ހެކިވެރިޔާގެ ނަން
   

 
 ވަކިޚާއްސަ ވަސީލަތެއް ނުވަތަ އިންތިޒާމެއް ހެކިވެރިއަކަށް ނުވަތަ ޚަސްމަކަށް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެނަމަ އެކަމެއް ބަޔާންކުރޭ

 

 ޚަބީރީރައުޔު 
 މާތު ފުރިހަމަކޮށްދެއްވާޚަބީރާގުޅޭ މައުލޫ

 ރިޕޯޓަށް އެއްބަސް ދެފަރާތުން  ޚާއްސަދާއިރާ  ނަން 

ޝަފަހީކޮށް 
ހެކިބަސް 

އެހުމުގެ ހުއްދަ 
 ކޯޓުން 

 ދީފަ   ނޫން އާދެ   ނޫން އާދެ   ނޫން  
 ދީފަ   ނޫން އާދެ   ނޫން އާދެ   ނޫން  
 ދީފަ   ނޫން އާދެ   ނޫން    އާދެ   ނޫން  

  ޚަބީރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިއްޖެތަ    އާދެ    ނޫން   
  ޚަބީރުން އެއްބަސްވާ ބަޔާނެއްގައި ސޮއިކޮށްފަތަ  އާދެ    ނޫން   

 ޚަބީރުންގެ ހެކިބަސް ޝަފަހީކޮށް އަހަން ބޭނުްނތަ އާދެ   ނޫން   ބޭނުންނަމަ އޭނާައށް ހާޟިރު ނުވޭނެ ތާރީޚު ބަޔާންކުރޭ
 ސަބަބު  ރުނުވެވޭ ދުވަސްހާޟި ނަން 

   

 

 ބަދަލުގައި ނުވަތަ ޤާޫނނީވަކީލު 
 ޝަރީޢަތުގައި ޚަސްމު ތަމްސީލު ކުރާނީ  އަމިއްލައަށް     ޤާނޫނީ ވަކީލު       ބަދަލުގައި

 
ޟިރު ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމުގެ ތާވަލު މިހާތަނަށް ކަނޑަ އަޅައިފި   ކަނޑަނައަޅާ   ކަނޑަނައަޅާނަމަ ޝަރީޢަތަށް ހާ

 ނުވޭނެ ދުވަސްތައް ބަޔާންކުރޭ.
 ސަބަބު  ނާދެވޭނެ ދުވަސްތައް  ނަން 

      
      
      

  
  

  

   

  



 

 

   

 

 ޝަރީޢަތް 
ޝަރީޢަތުގައި ހޭދަވާނެކަމަށް ލަާފކުރެވޭ މުއްދަތަށް ބަދަލެއް އަންަނ ސަބަބެއް މެދުވެރި   ވެއްޖެ   ނުވޭ ވެއްޖެކަމަށް 

)ހެކިންނާ ސުވާލުކުރުމާއި، ދުވަސް       ގަޑި       މިނެޓު.       ބަޔާން ކުރާނަމަ ހޭދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ވަގުތަކީ 

 ދެފާރަތުގެ ޚުލާސާ ބަޔާންހުށަހަޅާ ވަގުތު ހިމަނައިގެން(
 މަތީގައި މިބަޔާންކުރި މުއްދަތަށް ދެފަރާތަށް އެއްބަސްވެފައިވޭތަ    އާދެ     ނޫން 

  ދެފަރާަތށް އެއްބަސްވެވިފައި ވޭތަ.    އާދެ     ނޫންމިފޯމާއެކު މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ ތާވަލަށް
 

 ހަމައެކަނި އަވަސް ނިޔާގެ މައްސަލަތަކަށް ޚާއްސަ
ޚާއްސަ ހާލަތެއްނެތްނަމަ އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އަވަސްނިޔާގައި ޝަރީޢަތް ފެށުމަށް ތާަވލުކޮްށފައިވާ ތާރީޚުގެ ތިންހަފްތާގެ 

ުމރު ނުވަތަ ޯނޓިސް ފޮނުވޭނެއެވެ. މިއަށްވުރެން ކުރުމުއްދަތެއްގެ ެތރޭގައި އަމުރު ފޮނުވުމަްށ ކުރިން ކޯޓަށް ހާޟިރުވުމުގެ އަ
 އެއްބަސްތަ.   އާދެ    ނޫން 

  
 ލިޔުންތަކާއި، ފީގެ ޗެކުލިސްޓު

 ތާވަލުހުށަހަޅާ ޝަރީޢަތުގެ      އަންދާޒާކުރެވޭ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު      އަހަރެން މިފޯމާއެކު މިތަކެތި ހުަށހެޅިން

  -ތާރީޚު:                                 -ސޮއި:
 

               

   -ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

   -އީމެއިލް އެޑުރެސް:

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

  

  

  

  



 

 

` 

 
 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

 

A 

 
 
 

އެކަށީގެންވާ ޚަރަދުކަމަށް ކަމަށް  ޚަރަދުގެ ބާވަތް
ކޯޓުން ނަގައި ދިނުން ހުއްދަކުާރ   

 ޢަދަދު
މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކު ދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ކޯޓަށް ދައްކާފައިވާ  

 ؛ފީ
 

 އިސާގެ އަދަދު ކޯޓަށް ދެއްކި   ފަ

ކޯޓަށް ދައްކާފައިވާ  ،ދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ދެއްކި ފީގެ އިތުރުން
    ؛އެހެނިހެން ފީ ތަކާއި ޚަރަދުތަކުގެ ފައިސާ

 

 ކޯޓަށް ދެއްކި   ފައިސާގެ އަދަދު 

    ،ޚަޞްމު ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާނަމަ
 ؛ދުނަގައިދިނުން ހުއްދަކުރާ ޢަދަ 

 

 ރުފިޔާ 1000/-

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއް  ،ޚަސްމު ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ދަތުރު
ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމު އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުމަށާއި އެ 

 ؛ރަށެއްގައި ހުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޚަރަދު
 
 
 

  ައެއްގަމު މަގުން ނަމ
 ޚަރަދު  ޓެކްސީގެ

  ަވައިގެމަގުން ނަމ– 
 ޓިކެޓްގެ އަގު

  ަފެރީ  -ފެރީއަކުންނަމ
 ޓިކެޓްގެ އަގު

  ްފެރީގެ މަގުން ނޫންގޮތަކަށ
 ،ކަނޑުމަގުން ދަތުރުކުރާނަމަ



 

 

ދަތުރުކުރި ކޮންމެ މޭލަކަށް 
 ރުފިޔާ  75 –
  ުހުރުމުގެ ޚަރަދ

ދޭންޖެހޭފަދަ ދަތުރެއް 
ދުވާލަކަށް  –ނަމަ 
 ރުފިޔާ  500

 ޭންޖެހޭ ކެއުމުގެ ޚަރަދު ދ
 –ދަތުރެއް ނަމަ 

 ރުފިޔާ 300ދުވާލަކަށް 
 

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ މައްސަލައިގެ  ،ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ގޮތުން
ޚަޞްމު ދަތުރުކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ރަށުން ބޭރުގައި 

ހުންނަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތެއް އަދާކުރާ ވަޒީފާ ނުވަތަ ކުރާ 
އެ  ،ޖޫރައިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިވެފައިވާނަމަމަސައްކަތުގެ އު

 ؛ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދެވޭ އެކަށީގެންވާ ޢަދަދު
  

 

  ްރުފިޔާ 300ދުވާލަކަށ 

 ؛ޚަބީރަކު ޙާޟިރުކުރުމަށް ހިނގި އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޚަރަދު
 

 ރުފިޔާ  5000

ބަބުން މައްސަލައިގައި އަނެއް  ޚަޞްމުގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުގެ ސަ 
 ؛ހިނގާފައިވާ އިތުރު ޚަރަދު ކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ޢަދަދު

 ރުފިޔާ  1000

 
  ުކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި  މި އެޕެންޑިކްސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދ

 ފިޔަވައި އެހެން ޚަރަދެއް ނަގައި ނުދެވޭނެއެވެ.
  

  
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

` 

 
 އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 ހުވަދު 
 ނިލަންދޫ          

 ދިވެހިރާއްޖެ      
 

B 

 
 
 

އެކަށީގެންވާ ޚަރަދުކަމަށް ކަމަށް ކޯޓުން ނަގައި ދިުންނ  ޚަރަދުގެ ބާވަތް
 ރާ   ޢަދަދުހުއްދަކު

މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކު ދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން 
 ؛ކޯޓަށް ދައްކާފައިވާ  ފީ

 

 ކޯޓަށް ދެއްކި   ފައިސާގެ އަދަދު 

ކޯޓަށް  ،ދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ދެއްކި ފީގެ އިތުރުން
    ؛ދައްކާފައިވާ އެހެނިހެން ފީ ތަކާއި ޚަރަދުތަކުގެ ފައިސާ

 

 ފައިސާގެ އަދަދު ކޯޓަށް ދެއްކި   

ޚަޞްމު ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު 
 ؛ނަގައިދިނުން ހުއްދަކުރާ ޢަދަދު    ،ޢައްޔަންކޮށްފައިވާނަމަ

 

 ރުފިޔާ  2500

 ރުފިޔާ  500 ޚަސްމު އެދިގެން އަޑުއެހުން ކެންސަލްކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް

މަގުބޫލު ސަބަބެއް ނެތި ޚަސްމު ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވާ ކޮންމެ 
 ވަހަކަށް ދު

 ރުފިޔާ  1000

 ،ޚަސްމު ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ދަތުރު
ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމު އެއްރަށުން 
އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުމަށާއި އެ ރަށެއްގައި ހުރުމަށް 

 ؛ކޮށްފައިވާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޚަރަދު
 
 

 ީގެ ޚަރަދު އެއްގަމު މަގުން ނަމަ ޓެކްސ 
  ަޓިކެޓްގެ އަގު –ވައިގެމަގުން ނަމ 
  ަފެރީ ޓިކެޓްގެ އަގު -ފެރީއަކުންނަމ 
  ްފެރީގެ މަގުން ނޫންގޮތަކަށް ކަނޑުމަގުނ

 –ދަތުރުކުރި ކޮންމެ މޭލަކަށް  ،ދަތުރުކުރާނަމަ
 ރުފިޔާ  75



 

 

   ަހުރުމުގެ ޚަރަދު ދޭންޖެހޭފަދަ ދަތުރެއް ނަމ
 ރުފިޔާ 500ދުވާލަކަށް  –

 ުދޭންޖެހޭ ދަތުރެއް ނަމަ ކެއުމުގެ ޚަރަދ – 
 ރުފިޔާ 300ދުވާލަކަށް 

 
ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ  ،ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ގޮތުން 

މައްސަލައިގެ ޚަޞްމު ދަތުރުކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ 
ރަށުން ބޭރުގައި ހުންނަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތެއް 

އުޖޫރައިން  އަދާކުރާ ވަޒީފާ ނުވަތަ ކުރާ މަސައްކަތުގެ
އެ ގެއްލުމުގެ  ،އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިވެފައިވާނަމަ

 ؛ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދެވޭ އެކަށީގެންވާ ޢަދަދު
  

 

  ްރުފިޔާ 300ދުވާލަކަށ 

ޚަބީރަކު ޙާޟިރުކުރުމަށް ހިނގި އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ 
 ؛ޚަރަދު

 

 ރުފިޔާ  5000

ސަބަބުން  އަނެއް  ޚަޞްމުގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުގެ
މައްސަލައިގައި ހިނގާފައިވާ އިތުރު ޚަރަދު ކަމަށް ކޯޓުން 

 ؛ކަނޑައަޅާ ޢަދަދު

 ރުފިޔާ  2000

 
  ުއަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި  މި އެޕެންޑިކްސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދ

 ފިޔަވައި އެހެން ޚަރަދެއް ނަގައި ނުދެވޭނެއެވެ.
  

  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

` 

 
 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

 

 

C 

 
 
 

އެކަށީގެންވާ ޚަރަދުކަމަށް ކަމަށް  ޚަރަދުގެ ބާވަތް
ގައި ދިނުން ހުއްދަކުާރ   ކޯޓުން ނަ

 ޢަދަދު
މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކު ދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ކޯޓަށް ދައްކާފައިވާ  

 ؛ފީ
 

 ކޯޓަށް ދެއްކި   ފައިސާގެ އަދަދު 

ކޯޓަށް ދައްކާފައިވާ  ،ދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ދެއްކި ފީގެ އިތުރުން
    ؛އެހެނިހެން ފީ ތަކާއި ޚަރަދުތަކުގެ ފައިސާ

 

 ކޯޓަށް ދެއްކި   ފައިސާގެ އަދަދު 

    ،ޚަޞްމު ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާނަމަ
 ؛ނަގައިދިނުން ހުއްދަކުރާ ޢަދަދު

 

 ރުފިޔާ  15000 

 ރުފިޔާ  1000 އެއް އަޑުއެހުމަށްވުރެ އިތުރަށް ބާއްވާ ކޮންމެ އަޑުއެހުމަކަށް 

 ރުފިޔާ  1000 ސަލްކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ޚަސްމު އެދިގެން އަޑުއެހުން ކެން

 ރުފިޔާ  2000 މަގުބޫލު ސަބަބެއް ނެތި ޚަސްމު ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއް  ،ޚަސްމު ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ދަތުރު
 ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމު އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުމަށާއި އެ

 ؛ރަށެއްގައި ހުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޚަރަދު

  ައެއްގަމު މަގުން ނަމ
 ޓެކްސީގެ ޚަރަދު 

  ަވައިގެމަގުން ނަމ– 
 ޓިކެޓްގެ އަގު



 

 

 
 
 

  ަފެރީ  -ފެރީއަކުންނަމ
 ޓިކެޓްގެ އަގު

  ްފެރީގެ މަގުން ނޫންގޮތަކަށ
 ،ކަނޑުމަގުން ދަތުރުކުރާނަމަ
ށް ދަތުރުކުރި ކޮންމެ މޭލަކަ

 ރުފިޔާ  75 –
  ުހުރުމުގެ ޚަރަދ

ދޭންޖެހޭފަދަ ދަތުރެއް 
ދުވާލަކަށް  –ނަމަ 
 ރުފިޔާ  500

  ޭކެއުމުގެ ޚަރަދު ދޭންޖެހ
 –ދަތުރެއް ނަމަ 

 ރުފިޔާ 300ދުވާލަކަށް 
 

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ މައްސަލައިގެ  ،ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ގޮތުން
ތަ ރަށުން ބޭރުގައި ޚަޞްމު ދަތުރުކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ނުވަ 

ހުންނަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތެއް އަދާކުރާ ވަޒީފާ ނުވަތަ ކުރާ 
އެ  ،މަސައްކަތުގެ އުޖޫރައިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިވެފައިވާނަމަ

 ؛ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދެވޭ އެކަށީގެންވާ ޢަދަދު
  

 

  ްރުފިޔާ 300ދުވާލަކަށ 

 ؛ށް ހިނގި އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޚަރަދުޚަބީރަކު ޙާޟިރުކުރުމަ 
 

 ރުފިޔާ  5000

އަނެއް  ޚަޞްމުގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުގެ ސަބަބުން މައްސަލައިގައި 
 ؛ހިނގާފައިވާ އިތުރު ޚަރަދު ކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ޢަދަދު

 ރުފިޔާ  10000

 
 ްޑިކްސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި  މި އެޕެނ

 ފިޔަވައި އެހެން ޚަރަދެއް ނަގައި ނުދެވޭނެއެވެ.
 
 
 
 
 



 

 

 `  

 
 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

D 

  
  ފީގެ ތަފްލު  

 ރުފިޔާ 25/- ވަތަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ ދަޢުވާ ނު (1)

 ރުފިޔާ 30/- ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ  (2)

 ރުފިޔާ 35/- ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ (3)

 ރުފިޔާ 40/- ޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީކޯޓު އަމުރަކަށް އެދޭ ފޯމު ރަ (4)

 ރުފިޔާ 1000/- އެގްރިމެންޓް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ (6)

 ރުފިޔާ 500/- ލިޔުންތައް ތަސްދީގު ކުރުމުގެ ފީ (7)

 ރުފިޔާ 50/- ވަގުތީ އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު (8)

 ޝަރިޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 ރުފިޔާ  1/-ޞަފްޙާއަކަށް  ންތައް ޕްރިންޓްކޮށް ފޮޓޯ ކޮޕީ ހެދުމަށް ހުކުމާއި ރިޕޯޓާއި މަޙުޟަރު ބަޔާ  (1)

 ރުފިޔާ 100/- އިދާރީ ފީ (2)

     

 ޚަސްމުން ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުން ޕްރިންޓްކުރުމަށް 

ޚަސްމުން ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކާއި ބަޔާންތަކާއި ލިޔުންތަކާއި ފޯމުތައް ައނެއް  (1)
 ފްހާއަކަށްޚަސްމަށް ރައްދުކުރުމަށް، ކޮންމެ ސަ

 ރުފިޔާ 1/-

 ފޯލްޑަރ  (2)

 

 ރުފިޔާ 15/-



 

 

` 

 
 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

  
 
 
 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 
 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު

  Eއެޕެންޑިކްސް 



 

 

 ޚަސްމުން އަދި ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތައް 
 

1. 
2. 

 
 މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު:

 ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚު:
 
 
 

 މައްސަލައިގެ  ޚުލާސާ 
 
 
 މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅިގޮތް  

 
 
 
 ވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހެޅިގޮތް މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ދައު  

 
 
 

 މައްސަލަހައްލުކުރަން ދެފަރާތުން އެއްބަސްވިގޮތް 
 
 
 
 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް          ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 
 ނަން:         ނަން: 

 
 ސޮއި:         ސޮއި: 
 ތާރީޚު:         ތާރީޚު: 

  

 

 



 

 

 ގެ ހާޒިރުގައެވެ.މަތީގައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ދެ ޚަސްމުން ސޮއިކުރީ އަހުރެން 

 މެޖިސްޓްރޭޓުގެ ނަން:

 ސޮއި:

  )ކޯޓުގެ ަތއްގަނޑު (
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 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 

 ،ނިލަންދޫ       
    ދިވެހިރާއްޖެ      

   
 

 

 ގެ ޓްރެކް(ޚާއްސަ އިރުޝާދުގެ އަމުރު )ކުދިމައްސަލަ ތަކު
   Fއެޕެންޑިކްސް

 ޤަޟިއްޔާންނަބރު: 
  -ދައުވާކުރާ:
  -ދައުވާލިބޭ:

ިއރުޝާދަށް އާމަލުނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ޝަރީޢަތުގެ މިއަމުރުގައި އިރުޝާދުދީފައިވާ ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 
ނީ ދެފަރާތުން ވާހަކަދައްަކއިގެން ހައްލުކުރުމަށް ޚަރަދުވެސް ދޭންޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއްކަން އަންގަމެވެ. އެދެވިގެންވަ

އެދެވޭ ވަރަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ. މައްސަލައިގެ ހުކުމްކުރުމުގެ ކުރިން މައްސަލަހައްލުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވަކިގޮތަކަށް 
 އެއްބަސްވެވިއްޖެނަމަ އެކަން ވަގުތުން ކޯޓަށް އެންގަންާވނެއެވެ.

  -އިރުޝާދު ދެވުނުތާރީޚް:
މިމައްސަލާގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތައް ކިއުމަށްފަހު އަްނނަނިވި  )ނަން ބަޔާްނކުރުން(ރޭޓް/ޤާޟީ މެޖިސްޓު

 އިރުޝާދުތައްދެމެވެ. ނުވަތަ އަުމރުތައް ކުރަމެވެ.
 ކުރިން ......................ތާރީޚުބާޔަންކުރުން...................ދައުވާކުރާފަރާތުން އޭނާ ހުށަހަޅާަފއިވާ ދައުވާ  .1

 ތަފްސީލުބަޔާނެއް ހުށަހަޅައިގެން ދައުވާއަކީ ކިވައިކަން ޚުލާސާކޮށް ދިނުމާއެކު ތަފްސީލު ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
ބަލައިފާސްކުރާނެ މީހަކު އައްޔަނުކޮށް އަމުރުކުރުމުން ............ނަން............... ބަލައިފާސްކުރަްނ ކޯޓު އަމުގައި  .2

......... ބަލައިފާސްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އަމުރު ލިބޭތާ ............ދުަވސް............... ހުއްދަދީފައިވާ ...........ނަން...
 ތެރޭގައި ފުރުސަތުދީ ފަހިކޮށްދޭްނވާނެއެވެ.

 އޮންނާއެވެ.}ކުރިން ތާރީޚު ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ ތާރީޚު{ ޝަރީޢަތުގެ ފަހުގެ އަޑުއެހުން  .3
ގަިއ ބަޔާންކުރާ  01ހާ ހެކިންގެ ސޮއިކޮށްފައިވާ ބަޔާން ނަންބަރު ޝަރީޢަތުގައި ބޭނުންކުރަން ޤަްސދުކުރާ ހުރި .4

 ތަފްސީލާއެކު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. 
 އެއްޚަބީރަކު ހުށަހެޅުމާމެދު އެއްބަސްނުވެނުނަމަ އެކަމަށް އިތުރުއިރުޝާދު ލިބިގަތުމަށް ޯކޓަށް ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ. .5
ގޮތުގައި ލިޔުމުންނެވެ. ލިޔުމުން ޚަބީރާ ސުވާލުކުރުމަށް ބޭނުންނަމަ އެކަން ޚަބީރުގެ ހެކިބަސް އޮންނަންވާނީ ރިޕޯޓެއްގެ  .6

ލިޔުމުން ސުވާލުހުށަހަޅައި ޖަވާބު ހޯދިދާނެއެވެ. ކުދިމައްސަލަތަކުގައި އިސްކަންދެވޭނީ ކޮންމެހެން ޚަބީރު ހާޟިރުކުރަން 
 ފަންސާސް( ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.  ރ )ހަތްސަތޭކ750ަ/-ނުޖެހޭނަމަ ހާޟިރުނުކުރުމެވެ. ޚަބީރުގެ ފީގެ ގޮތުގައި 

ވީޑިއޯ ހެކި ޝަރީޢަތުގައި ދައްކަން އެދޭނަމަ އެކަން ކުރެވިދާނެއެވެ. ފަހަރުގައި އެވަސީލަތްތައް ކޯޓުގައި ނެތުމަކީ  .7
ވެދާނެކަމެއްކަމުގައި ވާތީ މިފަދައިން އެދޭނަމަ ކުރިން ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމުގެ ކުރިން ކޯޓަށްގުޅައި އެކަން 



 

 

ގަންވާނެއެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު އެހެކީގެ ކޮޕީއެއް އަޑުއެހުމުގެ ....އަދަދު.... ދުވަސްކުރިން ޚަސްމަށާއި ކޯޓަށް އަން
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  -ތާރީޚު :
 ސޮއި

 މެޖިސްޓްރޭޓުގެ ނަން 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 )ކުދި މައްސަލަ( ރުޝާދުގެ އަމުރުއާންމު އި

  Gއެޕެންޑިކްސް  

 މިއަމުރުގައި އިރުޝާދުދީފައިވާ ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 

 އިރުޝާދާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮްށފިނަމަ ދަޢުވާފޯމު ބާޠިލުޮކށް މައްސަލަ ނިންމިދާނެކަމާއި، ނުަވތަ ހުށަހަޅާފައިވާ ރައްދުބަލައި 
ނުގަތުމަށް ނިންމުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވާކަން އަންގަމެވެ. ައދި ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުވެސް ދޭންޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއްކަްނ 
އަންގަމެވެ. އެދެވިގެންވަނީ ދެފަރާތުން ވާހަކަދައްކައިގެން ހައްލުކުރުމަށް އެދެވޭ ވަރަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ. މައްސަލައިގެ 

 ގެ ކުރިން މައްސަލަހައްލުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސްވެވިއްޖެނަމަ އެކަން ވަގުތުން ކޯޓަށް އެންަގންވާނެއެވެ.ހުކުމްކުރުމު

  -އިރުޝާދު ދެވުނުތާރީޚް:

އިވެސް މައްސަލަ މައްސަލައިގެ ހުރިހާމަރުހަލާއެއްގަ ބެލުަމށް ކަނޑަައޅައިފީމެވެ.ރޮގުން  ........................މިމައްސަލަ ބެލުމަށް 
 ހައްލުކުރުމަށް ދެފަރާތުން މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. 

 
މިމައްސަލާގައި ހުށަަހޅާފައިވާ ލިޔުންތައް ކިއުމަށްފަހު އަންނަނިވި އިރުޝާދުތައްދެމެވެ.  )ނަން ބަޔާންކުރުން(މެޖިސްޓުރޭޓް/ޤާޟީ 

 ނުވަތަ އަމުރުތައް ކުރަމެވެ.

ލައިގައި ބުރަދަންދިނުމަށް ޭބނުންވާ އެންމެހައި ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ޝަރީޢަތުގެ ކޮންމެ ޚަސްމަކުވެސް އެމީހަކު މައްސަ .1
ދުވަސް ކުރިން އިނދިކޮޅު ޚަސްމަށް  14ފަހުގެ އަޑުއެހުން ................................. ތާރީޚުގެ/ބޭއްވުމުގެ މަދުވެގެން 

މާއްދާގައިވާ ޖަދުވަލު  00ރަންވާނީ މިޤަވާޢިދުގެ ހެކިހާމަކުރާއިރު ހާަމކުގެ )ށ(( އަދި  208ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. )
 ހުށަހަޅައިގެނެވެ.

( 402މަތީގައި ދެންނެވުނު ހުރިހާ ލިުޔންތަކެއްގެ އަސްލު ޝަރީޢަތަށް ހާޟިރުވާއިރު ގެންނާންވާނެއެވެ. ) .2
އަށް ކޯޓަށް އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވޭނަމަ ސެޓިަފއިޑު ކޮޕީ ރަޖިސްޓުރީ ޕޯސްޓުމެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރި

 ފޮނުވާންވާނެއެވެ.
 ގެ )އ((  208) {، ގަޑި ތަން ބަޔާންކުރުންއަޑުއެހުމުގެ ތާރީޚާއިޝަރީޢަތުގެ ފަހުގެ } .3
މިއިރުޝާދުގައި ޝަރީޢަތުގެ ފަހުގެ އަޑުއެހުމުގެ ތާރީޚު ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ ޚާއްސަ އިރުޝާދު ދިނުމުގެ މަޖުލީހެއް  .4

ގެ ތާރީޚެއްގައި، މި }...{ ތާރީޚުގައި އޮންނާނެއެވެ. އަދި ޝަރީޢަތުގެ ފަހުގެ ދުވަހުގެ ފަހު 14މިއިރުޝާދު ދެވޭތާ 
ދުވަހުގެ ފަުހގެ ތާރީޚެއް ގައެވެ.  21އަޑުއެހުން އޮންނާތީ ޚާއްސަ އިރުޝާދު ދިނުމުގެ އަޑުއެހުމުގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ގެ )ބ((  209އެއީ }........{ ތާރީޚުގައެވެ. )

  -ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 

  -ދަޢުވާކުރާފަރާތް: 

 ވ.

  -ބޭފަރާތް:ދައުވާ ލި 



 

 

ން ބޭއްވުމުގެ ފަހު އިތުރު އިރުޝާދެއް ދިނުމަށް ޤަސްދުކުރާނަމަ ޚާއްސަ އިރުޝާދު ޚައްސަ އިރުޝާދުގެ އަޑުއެހު .5
ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެކަން އަންގާނެއެވެ. އަންގާފައި ނުވާނަމަ އެފަދަ  28ދިނުމުގެ އަޑުއެހުން ބޭއްވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ގެ)ޅ((208ކޭސްމެނޭޖުމަންޓު އަޑުއެހުމެއް ކޯޓުން ނުބާއްވާނެއެވެ. )
ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ހައްލުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ެދފަރާތަށް އެއްބަސް ވުމަކަށް އާދެވިއްޖެނަމަ އެކަން  .6

 ގެ )ކ(( 186ކޯޓަށް އަންގާންވާނެއެވެ. )
އަޑުއެހުމަކާނުލައި މައްސަލަ ނިމަން ޤަސްދުކުރާކަމާއި، އެކަމަށް އެއްބަސްވާނަމަ އެކަން އިންކާރުކުރާނަމަ  .7

 208ދުަވސް ................. ތެރޭގައި އަންގަންވާނެއެވެ. ) 14ކުރާކަން މިއިރުޝާދު ދެވުނު ތަރީޚުން ފެށިގެން އިންކާރު
 ގެ )ކ((

ދުވަސް  28މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އިތުރު އިރުޝާދު ދިނުމަށް ޤަސްދުކުރާނަމަ މިއިރުޝާދު ދެވޭތާރީޚުންފެށިގެްނ  .8
 )ޅ(( 208ކުރިން އެކަމުގެ ނޯޓިސްދެވޭނެއެވެ. )

 ގެ )ވ(( 208ކުރިން ހުއްދަހޯދުމަކާނުލައި ޚަބީރެއްގެ އެއްވެސްރިޕޯޓެއް ދެފަރާތުން ކުރެފަރާތަކަށް ހުށަނެއެޅޭނެއެވެ. ) .9
އެއްވެސް ޚަސްމަކު ޚަބީރެއްގެ ރައުޔަކަށް ބުރަދަންދިނުމަށް އެދޭަނމަ މިނޯޓިސް/އިރުޝާދުތަކުގެ ނޯޓިސް ލިބުމާއެކީގައި  .10

( އެހުށަހެޅުމުގަިއ ޚަބީރެއްގެ ރައުޔަށް ބުރަދަންދިނުމަށް އެދެނީ އަދި 351އެދެންވާނެއެވެ. ) ލިޔުމުން ކޯޓުގައި އެކަމަށް
 އެކަން މުހިންމު ވަނީ ކީއްވެގެންަކން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

( ޚަބީރު ހާޟިރުކުރުން 352ޚަބީރުގެ ހެކިބަސް އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑަނައަޅާނަމަ ލިޔުމުން އޮތުން ލާޒިމްވާނެއެވެ. ) .11
 ންމެހެން މުހިންމުނަމަ ާހޟިރު ކުރެވޭނެއެވެ.ކޮ

ޝަރީޢަތުގައި ހެކިބަސް ދިނުމަްށ އެދޭ ޝަފަވީހެއްކަކު ދޭންބޭނުްނވާ ހެކިބަސް ލިޔެސޮއިކޮށްފައިވާ ބަޔާން މަތީގައިވާ  .12
 (325ގޮތުގެމަތީން ހާމަކޮށްފަިއނުވާނަމަ އެހެއްކަކަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖުލީުހގައި ހެކިބަހެއްނުދެވޭނެއެވެ. )

ބީރު ހެކިބަސްދިނުމަށް ރުހި އޭނާއަށް ހުށަހެޅި ޚަސްމުދޭންޖެހޭ އިރުޝާދުތައް ދޭންވާނެއެވެ. އަިދ އެއިރުޝާދުގެ ކޮޕީ ޚަ .13
( ކޯޓުގެ 325ދުވަސް ........... ތާރީހުގެ ކުރިން ދޭންވާނެއެވެ. ) 02އެހެންޚަސްމުންނަށް ހެކިބަސް އެހުމުގެ 

 (361ދުވަސް ކުރިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ) 07ސް އެހުމުގެ އިރުޝާދެއް ބޭނުންވާނަމަ ޚަބީރު ލިޔުމުން ހެކި
 

  -ތާރީޚު :

 ސޮއި

 މެޖިސްޓްރޭޓުގެ ނަން 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

` 

 
 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

 

 

 ދި ބޮޑެތި މައްސަލަތައް( އާންމު އިރުޝާދުގެ އަމުރު )އަވަސްނިޔާ އަ
  Hއެޕެންޑިކްސް  

  -ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:
 -ދައުވާކުރާ:
  -ދައުވާލިބޭ:

 އިންޒާރު
 މިއަމުރުގައި އިރުޝާދުދީފައިވާ ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ހުށަހަޅާފައިވާ ރައްދުބަލައި އިރުޝާދާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށްިފނަމަ ދަޢުވާފޯމު ބާޠިލުޮކށް މައްސަލަ ނިންމިދާނެކަމާއި، ނުވަތަ 

ނުގަތުމަށް ނިންމުމުގެ ބާރު ކޯޓަްށ ލިބިގެންވާކަން އަންގަމެވެ. އަިދ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުވެސް ދޭންޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއްކަން 
. މައްސަލައިގެ އަންގަމެވެ. އެދެވިގެންވަނީ ދެފަާރތުން ވާހަކަދައްކައިގެން ހައްލުކުުރމަށް އެދެވޭ ވަރަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ

ހުކުމްކުރުމުގެ ކުރިން މައްސަލަހައްލުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވަކިގޮތަކަްށ އެއްބަސްވެވިއްޖެނަމަ އެކަން ވަގުތުން ކޯޓަށް 
 އެންގަންވާނެއެވެ.

  -އިރުޝާދު ދެވުނުތާރީޚް:
ފަހު އަްނނަނިވި އިރުޝާދުތައްދެމެވެ. މިމައްސަލާގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތައް ކިއުމަށް )ނަން ބަޔާްނކުރުން(މެޖިސްޓުރޭޓް/ޤާޟީ 

 ނުވަތަ އަމުރުތައް ކުރަމެވެ. 
ޓްރެކުން ެބލުމަށް ކަނަޑއަޅައިފީމެވެ. މައްސަލައިގެ ހުރިހާމަރުހަލާއެއްގައިވެސް މައްސަލަ  ........................މިމައްސަލަ ބެލުމަށް 

 ހައްލުކުރުމަށް ދެފަރާތުން މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. 
 

 މަޢުލޫމާތު ލިބިަގތުމަށް އެިދފައިވާނަމަ ދައުވާކުރާފާރަތުން އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ދޭންޖެހޭކަމަްށ ފެންނަމަ އިތުރު
އިރުތު މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އަންާގފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ..........ތާީރޚް....... ކުރިން އެމައުލޫމާތު ކޯޓަށާއި  .1

 އަނެއްޚަސްމަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
 ރީޚުޝަރީޢަތުގެ ތާ .2
ޝަރީޢަތް ހިންގާނީ ............... އިން ........................ ތާރީޚާއި ދެމެދުގައެވެ. ލަފާކުރާ ޝަރީޢަތުގައި  .3

 ހޭދަވާނެ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދަކީ ............. ދުވަހެއެވެ. ޝަރީޢަތް އޮންނާނީ .......... އިން ގަޑި ......... އަށެވެ.
 ހެކިހާމަކުރުމާގުޅޭ އިރުޝާދު

 ހާމަކުރަން ނުޖެހޭނަމަ. އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހެކިހާމަކުރާކަށް ނުެޖހޭނެއެވެ. .4



 

 

އާންމު އުސޫލުން ހާމަކުރަންޖެހޭ ހެކި ހެކިހާމަކުރާބަޔާނާއެކު ހެކީގެ ލސްޓު ........ތާރީޚް........ ކުރިން  .5
 ހާމަކޮށްނިމަންވާނެއެވެ.

 ށް ............... ކުރިން އެދިހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.އެވެސް ހެއްކެއް ހާމަކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދޭނަމަ އެއަމުރަ .6
 ވާޤިއީ ހެކި
އެފަރާތަކުން މައްސަލައިގެ ބޭނުްނކުރަން ނުވަތަ ބަރޯސާވުމަށް ގަސްދުކުރާ ހަޤީޤަތްތަކާއި އެހަޤީަޤތްތަކުގެ މައްޗަށް  .7

ަމންވާނެއެވެ. މިެހކިތައް ހެކިދޭ އެންމެހައި ހެކިންގެ ބަޔާްނތައް .......ތާރީކު....... ގެކުރިން ބަދަލުކޮށް ނިން
ދެފަރާތުން ބަދަލުޮކށްނިންމަންާވީނ އެކުއެކީގައެވެ. އެކަކު ފަހުން އަނެކަކު ކުރިން ގެންދާގޮތަކަށް ެގންގޮސްގެން 

 ނުވާނެއެވެ.
 ހެކިބަޔާން ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ަޝފަވީހެއްގެ ހެކިބަސް ޝަރީޢަތުގެ މަޖުލީހުގައި އެހުމަށް ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.  .8
 ކަރުދާހުގެ ........... ޥަފްހާއަށް ވުރެން އިތުރުކޮށްެގންނުވާނެއެވެ.  4ކިބާޔާން އޭހެ .9

 ވާޤިއާއެއް ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަެހޅޭނީ ގިނަވެގެން .......... ހެއްކެވެ. .10
 ޚަބީރީ ރައުޔު 
އެވެ. އެގޮތަށް އެއްވެސްފަރާތަކަށް ޚަބީރީހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަނެތްކަމާއި، އެެހކީގެ މައްޗަށް ބުރަނުވެނޭނެ .11

 ނިންމާނަމަ.
 ކޯޓަށް ފާހަނަގަ ވެފައިވާ ......................................................................... މިވަޤިއާއި ގުޅިގެން ޚަބީރީ .12

 ރެކެވެ. ހެކި ބޭނުންވެއެވެ. މިހެކި ނަގާީނ ޚަބީރުގެ ރިޕޯޓުމެދުވެރިކޮށް އަދި ބޭނުންކުރެވޭނީ ދެފަރާަތށް އެްނމެ ޚަބީ
 ޚަބީރަށް ދެފަރާތުން އިރުޝާދުދީިފނަމަ ..................... ތާރީޚުގެ ކުރިން ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ. .13
 އެއްޚަބީރަކަށް ދެފަރާތަށް އެއްަބސްނުވެވޭނަމަ އަކަން އިތުރު އިރުޝާދަށް ކޯޓަށް ހުަށހަޅަންވާނެއެެވ. .14
ކޯުޓން ވަކިގޮތަކަށް އަމުރުނުކުރާނަމަ ޚަބީރުގެ  ދެފަރާތަށް ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސް ނުވެވޭނަމަ ނުވަތަ .15

 ފީދައްކަންޖެހޭނީ ދެފަރާތުން ހަަމހަމައަށް ބަހައިގެން މީހަކު .........ރ އެވެ.
 ޚަބީރުގެ ރިޕޯޓު ............................ ކުރިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. .16
 ން އަށް ިމރިޕޯޓު .............. ކުރިން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.ދައުވާކުރާ ފަރާތުގެނަން އަށް އަދި ދައުވާލިބޭފަރާތުގެ ނަ .17
 ޚަބީރުގެ ރިޕޯޓާމެދު ޚަބީރުން އެއްބަސްވުމަށް ................. މިތާރީޚުގެ ކުރިން އާދެވޭތޯ ބަލަންވާނެެއވެ. .18
ޤީއާތަށް ދަނެގަނެ ޚަބީރުންގެ މެދުގައި ދެވުނު މުއްދަތުގައި އެއްބަސްނުވެވިއްޖެނަމަ .........ތާރީޚު...... ކުރިން ވާ .19

 .........ތާރީޚުގެ...... ކުރިން އެވަކިވަޤިއާތަކަށް އެއްބަސްވެވޭ ތޯ މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. 
ޚަބީރުން އެއްބަސްވެވުނު ކަންކަމާއި އެއްބަސްނުވޭކަންކަން ޚުލާސާކޮށް އެކަމުގެ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ރިޕޯޓެއް ނުވަތަ  .20

.. ގެކުރިން އެއީ ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަ ކުރާނެ ގޮތުގެ ލިސްޓު ބަޔާނެއް ........ތާރީޚު...........
 ހުށަހެޅުމުގެ ތާރީޚަށްވުރެން ފަސްނުވާނެ ގޮތުގެމަތީން ުހށަހަޅަންާވނެއެވެ.

ން ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް .........ނަން.......... ޚަބީރެއްގެ ގޮތުގައި ޝަފަހީ ކޮށް ހެކިބަސް ދިނުމަށް މިޚަބީރު ބޭނު .21
 ކުރުމަށް ހުއްދަކޮށްފީމެވެ.

 ޚަބީރަށް ހުށަހަޅާ ސުވާލު ޚަބީރުގެ ރިޕޯޓު ލިބޭތާ .....އަދަދު...... ދުވަސްތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ. .22
ހެކިހާމަކުރުމުގައި ހާމަކޮށްފައިވާ ލިއުމަކާގުޅިގެން އެއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަން އޮތްނަމަ ހެކިހާމަކުރި ބަޔާނާ  .23

 ނުތާ ................. ދުވަސް ކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ހެކީގެ ލިސްޓު ލިބު
 ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުހަލާގެ ޗެލުލިސްޓު .24
ޝަރީޢަތުގެ ކުރީމަރުހަލާގެ ޗެކުލިސްޓާއެކު ޚަބީރުގެ ރިޕޯޓާއި، ހެކިގެބަޔާންތަކާއި އިތުރުމަޢުލޫމާތު ިދނުމަށް އެންގި  .25

 އެންގުމުގެ ޖަވާބުތައް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.



 

 

ޢަތުގެ އަޑުއެހުން ފެށުން ާތވަލު ކުރެވިފައިވާ ................... ގެ ކުރިން ...................... ތާރީހާއި ޝަރީ .26
 ....................... ދެމެދުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުހަލާގެ މުރާޖާ
ަޝރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަޖުހަލާގެ މުރާޖާއެއް ހަފްތާކުރިން  4ދުވަސްކުރިން ނުވަތަ  28ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ  .27

 އޮންނާނެއެވެ. )ބާއްަވން ޤަސްދުކުރާނަމަ( 
ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާނަމަ ޝަީރޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުހަލާގެ މުރާޖައާއި ހިންގާނީ )ވީޑިއޯ ނުވަތަ ޓެެލކޮންފަރެންސް  .28

 ދެގޮތުން ކުރެގޮތަކަސް ބަޔާންކުރުން( ކޮށްނެވެ. 
ހަލާގެ މުރާޖައާގެ ....... ދުވަސް ކުރިން ދެފަރާތަށް އެއްބަސްވެވޭ ދިނުމަސް އެދޭ ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރު .29

އިރުޝާދާއި، މައްސަލައިގެ ވާޤިއާތައް އެނގޭގޮތަށް ޚުލާސާއަކާއި، ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް އެއްބަސްެވވޭ ތާރީކުތައް 
 ންނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ބަޔާންކުރާ ބާޔާނެއް ނުވަތަ ތާވަެލއް މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ކޯޓަށާއި، ޚަސްމު

ދުވަސް ކުރިން ދައުވާކުރާފަރާތުން އެނެކުސްކޮށް  07ދުވަސް ގިނަވެގެން  3ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ލަސްވެގެން  .30
ތަރުތީބުކޮށްފައިވާ ޝަރީަޢތުގެ ކަރުދާސް ބަންޑަލިއެއް ކޯޓަށް ފޮުނވަންވާނެއެވެ. މިބަްނޓަލައިއާއެކުގައި 

މައްސަލައިގެ ވާޤިއާތަށް އެކުލެވޭ ޚުލާސާއެއް މިބަންޑަލީގެ މުޤައްދިމާއެއް ގޮތުގައި މައްސަލައިގެ ފަސްމަންޒަރަކާއި، 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ދުވަސް ކުރިން މައިގަނޑު ބަހުސްތައް ނުވަތަ ޚިލާފުވާކަންކަމުގެ މައިގަނޑު ބަޔާނެއް  03ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ  .31
 ސްޓުކޮށްލަޭދންވާނެއެވެ. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ މައްަސލައިގެ ވަޤީއާތަށް ލި
  -ތާރީޚު :

 ސޮއި
 މެޖިސްޓްރޭޓުގެ ނަން 
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 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

 

 

  
 
 
 

 

 
______________________________________ 

 ތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާ
 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 
 
 
 

 ޚަސްމުން އަދި ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތައް 
 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު

  Iއެޕެންޑިކްސް  



 

 

1. 
2. 

 
 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު:
 ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚު:

 
 
 
 
 
 
 

 މައްސަލައިގެ  ޚުލާސާ 
 
 
 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހެޅި  އިޢުތިރާޟް  

 
 

 ރާ ފަރާތުގެ ވާހަކަ ދަޢުވާކު 
 
 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ވާހަކަ  

 
 

 އިޢުތިރާޟްއާ މެދު ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް 
  

 މެޖިސްޓްރޭޓުގެ ނަން:

 ސޮއި:

 ކޯޓުގެ ަތއްގަނޑު 

 

 



 

 

` 

 
 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު                 

 ނިލަންދޫ          
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

 

 

 ނަމޫނާ   –  Jކްސް އެޕެންޑި 
 )ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަށް ދީފައިވާ ބާރުތަކުގެ ތަފްސީލު( 

ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަށް ދޭ ބާރުތައް ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ނުވަތަ ދިނުމަށް ގަސްތުކުރާ ބާރުތަކާ މުނާސަބުވާ ގޮތަށް 
 ބަދަލުކޮށްގެން ލިޔުމަށް 

 
 . ދައުވާ/މައްސަލައިގައި ޚަސްމު ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރުން .1
މައްސަލަ/ދައުވާއާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ދައުވާ ފޯމުަތކާއި، ހުށަހެޅުންތަކާއި، ލިޔުްނަތކާއި ނޯޓިސްތަކުގައި  .2

 ސޮއިކޮށް ކޯޓަށް ފޮނުވުމާއި އެފަދަ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހަވާލުވުން.
 ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެއްކުން. .3
ޓުން ބޭރުގައި ހައްެލއް ހޯދައި  މައްސަލަ ހައްލުކުރުން އަދި އެފަދަ ޝަރިއަތަށް ނުގޮސް ކޯޓުގައި ނުވަތަ ކޯ .4

 އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުން.
 އަޑުއެހުން ފަސްކުރުމަށް އެދުން. .5
 އިއުތިރާފުވުން .6
 މައްސަލަ އަނބުރާ ގެނައުން. .7
 ކޯޓުން ލިޔެކިޔުންތަކާއި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ހޯދުން .8
 އި ހަވާލުވުން ނުވަތަ ކޯޓަށް ޖަމާުކރަންޖެހޭ ފައިސާ ޖަމާކުރުން.ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ ފައިސާއާ .9

 

މަތީގައިވާ ކަންކަން އަހުރެން ައމިއްލައަށް ކުރުމެކޭ އެއްފަދައިން އެކަންކަން ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ާބރާއި އިޚްތިޔާރު )ތަމްސީލުކުރާ 
 ފަރާތުގެ ނަން(  އަށް ދީފީމެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 


