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 2022ޖ ން  16ތާރީޚް:  

  425)މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނު( ގެ    2021/32މިއީ ޤާނ ނު ނަންަބރު   )ހ(   .1 ތަޢާރަފު 

 ބޮޑުފޮޅުދ  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ    ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން ާބރު ލިބިގެން
 ަގާވއިދެކެވެ.   ން އެކުލަވާލާފައިވާކޯޓު މެޖިސްޓްރޭޓް

  ކޯޓުެގ މަދަނީ   މެޖިސްޓްރޭޓް  ބޮޑުފޮޅުދ އއ. ޤަވާއިދަށް ކިޔާނީ "  މި   )ށ(   ނަން 
 މި ގޮތަށެވެ." 2022 ަގވާއިދު  އިޖުރާއަތުެގ

މަޤުޞަދަކީ  .2 ގަވާއިދުގެ މަޤުޞަދު  ގަވާއިދުގެ  ނަންަބރު    ، މި  ޤާނ ނު    2021/32ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށް، އެ  )މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނު( ތަންފީޒުކޮށް ހިންގުމުގެ  

އިރުޝާދުތައް   ތަފްސީލުތަކާއި  ގޮތްތަކުގެ  ޢަމަލުކުރާނޭ  ތަންފީޒުކުރުމުގައި  ޤާނ ނު 
 ަބޔާންކުރުމެވެ.

 ، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނާއި މި ގަވާއިދު ކޯޓުން މާނަކޮށް ތަންފީޒު ކުރާނީ އަދި  .3 މާނަކުރުމާއި ތަންފީޒުކުރުން 
ެބލުމު ވަނަ   5ގައި ކަންކުރާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ  މަދަނީ މައްސަލަތައް 

އަސާސީ  އެންމެ  ޤާނ ނުގެ  އިޖުރާއަތުގެ  މަދަނީ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި 
 މަޤުޞަދުތައް ހާސިލުކުރެވޭނެ ގޮތަށެވެ. 

ަބޔާންކޮށްފައިވާ    މި ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކުރާ ކަމަކާއި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގައި  .4 ޤާނ ނަށް އިސްކަން ދިނުން 
އެއްވެސް ކަމެއް ފުށުއަރާނަމަ، އެކަމެއް މާނަކޮށް ތަންފީޒު ކުރާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ 

 ޤާނ ނުގައިވާ ގޮތަށް އިސްކަންދީގެންނެވެ. 

މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެންގޮތަކަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް އެ ލަފްޒެއް ނުވަތަ އެ   .5 ރަދީފް 
 ؛  އިނުވާނަމަ އިާބރާތެއް ބޭނުންކޮށްފަ

ދަށުން  )ހ(    ޤާނ ނުގެ  އިޖުރާއަތުގެ  މަދަނީ  ބުނެފައިވަނީ  ކަމަށް  ގަވާއިދު"  "މި 
 ހަދާފައިވާ މި ގަވާއިދަށާއި، މި ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކަށެވެ. 

ފަރާތުން   )ށ(    ޚަޞްމުންގެ  ބުނެފައިވަނީ  ކަމަށް  ަބޔާންތައް"  "މައްސަލައިގެ 
ފޯމާއި، ދިފާޢު ފޯމާއި، ދިފާޢުގެ ޖަވާުބ ފޯމާއި، ދިފާޢަށްދޭ  ހުށަހަޅާ ދަޢުވާ  

ޖަވާަބށް ރައްދުދޭ ފޯމާއި، ރައްދު ދަޢުވާފޯމާއި، ރައްދު ދަޢުވާގެ ދިފާޢުގައި 
އާއި،  ދިފާޢު  ދަޢުވާގެ  އިތުރު  އާއި،  ދަޢުވާ  އިތުރު  ދިފާޢުއާއި،  ހުށަހަޅާ 

އާެބހޭ ގޮތުން ލިޔުމުން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ދަޢުވާއާެބހޭ ގޮތުން ނުވަތަ ދިފާޢު
 ަބދަލުކުރެވޭ އެންމެހައި ަބޔާންތަކަށެވެ.
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ުބނެފައިވަނީ   )ނ(    ކަމަށް  މަރުޙަލާ"  ަބދަލުކުރުމުގެ  ަބޔާން  "މައްސަލައިގެ 
ކުރިން ފެށުމުގެ  މަރުޙަލާ  އަޑުއެހުމުގެ  އިްބތިދާއީ   ، މައްސަލައިގެ 

، ދިފާޢު ފޯމާއި، މައްސަލައިގައި ޚަޞްމުންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ދަޢުވާ ފޯމާއި
ރައްދު  ފޯމާއި،  ރައްދުދޭ  ޖަވާަބށް  ދިފާޢަށްދޭ  ފޯމާއި،  ޖަވާުބ  ދިފާޢުގެ 
އިތުރު  ދިފާޢުއާއި،  ހުށަހަޅާ  ދިފާޢުގައި  ދަޢުވާގެ  ރައްދު  ދަޢުވާފޯމާއި، 
ދަޢުވާއާއި، އިތުރު ދަޢުވާގެ ދިފާޢު އާއި، ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ދަޢުވާއާެބހޭ  

ަބދަލުކު ލިޔުމުން  މެދުގައި ގޮތުން  ޚަޞްމުންގެ  ަބޔާންތައް  އެންމެހައި  ރެވޭ 
 ަބދަލުކުރެވޭ މަރުޙަލާއަށެވެ.

ބުނެފައިވަނީ  )ރ(   ކަމަށް  މީހެއް"  ހުރި  މަޤާމެއްގައި  އިސް   "ހިންގުމުގެ 
އެ ތަނެއްގެ ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިންއިން ފެށިގެން މަތީގެ އިދާރީ 
މަޤާމުތައް ފުރާ މީހުންނާއި އެ ތަނެއްގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅައި ތަންފީޒުކުރާ 
 ގުނަވަނުގެ ޑިރެކްޓަރުންނާއި މެންަބރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހުންނަށެވެ. 

ޢައްޔަންކުރާ  )ބ(    ވަކީލަކު  ކޯޓުގެ "ޤާނ ނީ  ބުނެފައިވަނީ  ކަމަށް  ލިޔުން"   
ފަރާތުން  ޙަޞްމެއްގެ  އެ  ކުރުމަށް  ތަމްސީލު  ޚަޞްމަކު  މަރުޙަލާތަކުގައި 
ޢައްޔަންކުރުމަށް  ވަކީލަކު   ޤާނ ނީ 
މި ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

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

ވަނީ ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަރގެ މަސްއ ލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި،  
ހާލަތެއްގައި  ނެތް  ފަރާތް  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  މަސްއ ލިއްޔަތު  ރަޖިސްޓްރަރގެ 

މަސްއ  ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރަރގެ  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  އަދާކުރުމަށް  ލިއްޔަތު 
 ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

ަބލާ   )ކ(    ވަނީ ފަނޑިޔާރު"މައްސަލަ  އެ  ުބނެފައި  ކަމަށް   " 
ގެ ަބދަލުގައި  ފަނޑިޔާރުއެ މައްސަލަ ަބލާ މެޖިސްޓްރޭޓާއި އެ މައްސަލަ ަބލާ  
ވެސް ހިމެނޭ    ފަނޑިޔާރުއެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުވެފައިވާ  

 ގޮތަށެވެ.  
ވަނީ )އ(    އެ  ުބނެފައި  ކަމަށް  ޮބޑުފޮޅުދ    "ކޯޓު"  އުތުރުުބރީ  އަރިއަތޮޅު 

 އެވެ. ޓުމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯ
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ވަނަ މާއްދާގައިވާ   46ވަނާ މާއްދާ އާއި އެ ޤާނ ނުގެ    2މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ    .6 އިޚްތިޞާޞް މައުޟ ޢީ  
 ކޯޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ.  މިގޮތުގެމަތިން މަދަނީ މައްސަލަ ެބލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް 

އިޚްތިޞާޞް  )ހ(   .7  އިޚްތިޞާޞް  މައުޟ ޢީ  ކޯޓުގެ  ެބލުމުގެ  މައްސަލަތައް  ާބވަތުގެ   އަންނަނިވި 
 ލިިބގެންވެއެވެ. މި ކޯޓަކަށް 

 ؛ ޢާންމު މަދަނީ ދަޢުވާތައް (1)   
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ޖުޑިޝަލް    43ޤާނ ނުއަސާސީގެ   (2)   

 ؛ ރިވިއުގެ މައްސަލަތައް
މަދަނީ   65ޤާނ ނުއަސާސީގެ   (3)    ހުށަހެޅޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ؛މައްސަލަތައް
މަދަނީ   (4)    ވެސް  ނ ން  ޤާނ ނެއްގައި މި  ޚާއްޞަ  އިޖުރާއަތާެބހޭ 

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި މަދަނީ މައްސަލަތައް ެބލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް  
ެބލޭނެކަމަށް   ދަށުން  ޤާނ ނެއްގެ  އެ  ޙާލަތުގައި  ލިިބދޭ 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް. 
 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ޖުޑިޝަލް ރިވިއުގެ މައްސަލަތައް ކަމަށް ުބނެފައިވަނީ )ށ(   

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ނުވަތަ އެއިން ފަރާތަކުން 
ކޯޓުން   ނ ންކަން  ނުވަތަ  ޞައްޙަކަން  ފިޔަވަޅެއްގެ  އިދާރީ  އަޅާ 

 ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކަށެވެ.

ދަށުން ޢާންމު ޮގތެްއަގއި މަދަނީ  )ހ( ެގ    47މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނ ނުެގ    .8 ސަރަޙައްދީ އިޚްތިޞާޞް 
 މި ކޯޓަށް ލިބިެގންެވއެެވ.  ދަޢުވާއެއް ބެލުުމެގ ސަރަޙައްދީ އިޚްތިޞާޞް

މަދަނީ ދަޢުވާއެއް ެބލުމުގެ ސަރަޙައްދީ އިޚްތިޞާޞް މި ކޯޓަށް ލިބިގެންވަނީ   )ހ(   
ދާއިރާގެ  ނިސްަބތްވާ  ތަން  ދިރިއުޅޭ  ގޮތެއްގައި  ޢާންމު  ފަރާތް  ދަޢުވާލިޭބ 

 ކޯޓަކީ، މި ކޯޓު ކަމުގައި ވާނަމައެވެ. 
ކޯޓު   ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތް ޢާންމު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ތަން ނިސްަބތްވާ ދާއިރާގެ )ށ(   

ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެހިފައިވާ   ،ކަމަށް ކޯޓު ބަލާނީ
ެބލުމުގެ   މައްސަލަތައް  މަދަނީ  މަރުޙަލާގެ  ފުރަތަމަ  ނިސްަބތްވާ  ރަށަށް 

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

  ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތް އެ ތަނެއްގައި ވަކި މުއްދަތަކަށް ދިރިއުޅުން ލާޒިމެއް ނ ނެވެ. 
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އުޅަނދެއްގައި  )ރ(   ނިދަނީ  ކައިޮބއި  ފަރާތް  ދަޢުވާލިޭބ  އަދާކުރުމުގައި  ވަޒީފާ 
ގޮތެއްގައި   ޢާންމު  އޭނާ  އެ ކަމަށްވާނަމަ،  ބަލާނީ  ކަމަށް  ތަން  ދިރިއުޅޭ 

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

ބޭނުމަށް   ވަޒީފާގެ  ނަމަވެސް،  އޮތް  ަބޔާންކޮށްފައި  އެގޮތަށް  ގައި  )ށ( 
ކޯ ދިރިއުޅެނީ  ފަރާތް  ނުވަތަ  ދަޢުވާލިޭބ  ރަށެއް  ގާއިމުވެފައިނުވާ  ޓެއް 

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

 ދިރިއުޅޭ ރަށެވެ.
ޢާންމު    )ޅ(   ފަރާތް  ދަޢުވާލިޭބ  ޝަޚްޞެއްނަމަ،  ޤާނ ނީ  ފަރާތަކީ  ދަޢުވާލިޭބ 

ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ތަނަކީ ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުގެ މައި އޮފީސް ހުރި ނުވަތަ 
 މައިގަނޑު މަސައްކަތް އިންތިޒާމުކޮށް ހިންގަމުންގެންދާ ތަން ހުރި ރަށެވެ.

ލެއްގެ ގޮތުން މަދަނީ ދަޢުވާއެއް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުން ޢާންމު އުޞ  )ކ(   
ފަރާތް ޢާންމު  ދަޢުވާލިޭބ  ެބލުމުގެ ސަރަޙައްދީ އިޚްތިޞާޞް ލިިބގެންވަނީ 
ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރަށުގެ ކޯޓަށް ކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އަންނަނިވި  
 ާބވަތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ެބލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް މި ކޯޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

މި  (1)     ނުވަތަ  ޤާނ ނުގައި  އިޖުރާއަތުގެ  މަދަނީ  އެހެންގޮތަކަށް 
ނުވާނަމަ،  ބުނެފައި  ކޮންޓްރެކްޓުގައި  ނުވަތަ  ގަވާއިދުގައި 
ކޮންޓްރެކްޓުގެ މައްސަލަތަކުގައި، ކޮންޓްރެކްޓުގެ އެންމެ އަސާސީ 
އިލްތިޒާމުތައް އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން ނިސްަބތްވާ ރަށުގެ ކޯޓަށް،  

 ؛މި ކޯޓު ވުން
އަދާކުރަންޖެހޭ  (2)    ފަރާތުން  ދަޢުވާލިޭބ  މައްސަލަތަކުގައި  ފައިސާގެ 

ދަރަންޏެއް އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން ހުރި ނުވަތަ ފަރާތް ހުރި ރަށުގެ  
 ؛ކޯޓަށް، މި ކޯޓު ވުން

ކޯޓު  (3)    މި  ކޯޓަށް،  ރަށުގެ  ހިނގި  ހާދިސާ  މައްސަލަތައް  ޓޯޓްގެ 
އި ނުވަތަ ކޯޓެއް ވުން، ނަމަވެސް އެ ހާދިސާ ހިނގީ ކަނޑުމަތީގަ

ނެތް ރަށެއް ނުވަތަ ސަރަހައްދެއްގައި ކަމުގައި ވާނަމަ، ދަޢުވާލިޭބ  
 ؛ފަރާތް ޢާންމުކޮށް ދިރިއުޅޭ ރަށުގެ ކޯޓަށް، މި ކޯޓު ވުން

މުދަލަކާގުޅޭ  (4)    ނުއުފުލޭ  ވެސް  ނ ން  އެ  ނުވަތަ  ިބމާެބހޭ 
ރަށުގެ  ކޯޓަށް،  އެ ިބމެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ހުރި  ،  މައްސަލައެއްނަމަ

ކޯޓެއް    ،މި ކޯޓު ވުން، ނަމަވެސް އެ ބިން ނުވަތަ މުދާ ހުރީ
ދަޢުވާލިޭބ   ،ނެތް ރަށެއް ނުވަތަ ސަރަހައްދެއްގައި ކަމުގައި ވާނަމަ

 ؛ފަރާތް ޢާންމުކޮށް ދިރިއުޅޭ ރަށުގެ ކޯޓަށް، މި ކޯޓު ވުން
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ކުންފުނިތަކާއި  (5)    ބިނާވެފައިވަނީ  އަސާސް  ދަޢުވާއެއްގެ 
އްޔާތަކާއި އެހެނިހެން ޤާނ ނީ ޝަޚްޞުތަކުގެ ޞައްޙަކަން  ޖަމްޢި

ެބލުމާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އެފަދަ ތަންތަން އުވާލުމާ ގުޅޭގޮތުން  
ވާނަމަ ނިންމާ  ،  ކަމަށް  ގުނަވަންތަކުން  ތަންތަނުގެ  އެ  ނުވަތަ 

ނިންމުންތަކުގެ ޞައްޙަކަން ެބލުމާ ގުޅޭގޮތުން ކަމަށް ވާނަމަ، އެ  
ކޮށް ރަޖިސްޓަރީ  އޮފީސް  ތަނެއް  މައި  ނުވަތަ  ފައިވާ 

 ؛ގާއިމުކޮށްފައިވާ ކޯޓަށް، މި ކޯޓު ވުން
ދަޢުވާއެއްގެ އަސާސް ިބނާވެފައި ވަނީ ޢާންމު ރަޖިސްޓަރީއެއްގައި  (6)   

ލިޔެފައި އޮންނަ އެއްޗެއްގެ ޞައްޙަކަން ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން 
ވާނަމަ  ، ކަމަށް 

 ؛ރަށުގެ ކޯޓަށް، ކޯޓު ވުންއެ ރަޖިސްޓަރީއެއް އޮންނަ ތަން ހުރި  
ދަޢުވާއެއްގެ އަސާސް ބިނާވެފައިވަނީ ވަކި ތަނަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ   (7)   

ނުވަތަ ވަކި ތަނެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފިކުރީ 
ޞައްޙަކަން   އޭގެ  ކުރުމާއި،  ރަޖިސްޓަރީ  ޙައްޤުތައް  މުދަލާގުޅޭ 

އެ އެއްޗެއް ރަޖިސްޓަރީ    ،ކަމަށް ވާނަމަކަނޑައެޅުމާގުޅޭ ގޮތުން  
 ؛ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ތަން ހުރި ރަށުގެ ކޯޓަށް، މި ކޯޓު ވުން

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

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

ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތް ޢާންމު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރަށުގެ  ކޯޓަށް،  
 ؛މި ކޯޓު ވުން

ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ނުހިމެނޭ ވަޒީފާގެ  (10)   
ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތް ޢާންމު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ މައްސަލަތައް  

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

؛ މަޞްލަޙަތުތައް ގާއިމުވެފައި ހުރި ރަށުގެ ކޯޓަށް، މި ކޯޓު ވުން
ވެފައިވާ ނުވަތަ ދަރަނިވެރިޔާގެ މައިގަނޑު މަޞްލަޙަތުތައް ގާއިމު

ނެތްނަމަ ނުވަތަ ،  ތަނެއް  ގޮތްޕެއް  ވިޔަފާރީގެ  ދަރަނިވެރިޔާގެ 
އެޖެންސީއެއް ނުވަތަ އެ ނ ން ވެސް ތަނެއް ހުރި ރަށުގެ ކޯޓަށް،  

 މި ކޯޓު ވުން.
( ގައި ުބނެފައިވާ 'ކޮންޓްރެކްޓުގެ އެންމެ އަސާސީ  1މި މާއްދާގެ )ކ( ގެ ) )އ(   

 އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން' ކަނޑައަޅާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.އިލްތިޒާމުތައް 
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ތަން   (1)    އަދާކުރާ  އިލްތިޒާމުތައް  އަސާސީ  ކޮންޓްރެކްޓުގެ 
ކޮންޓްރެކްޓުގައި ބުނެފައިވާނަމަ، ނުވަތަ އެކަން ކޮންޓްރެކްޓުން  

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

ދިރިއުޅޭ  ފަރާތް  ލިބެންޖެހޭ  ފައިސާ  ވާނަމަ،  ކަމަށް  ދެއްކުން 
އިންތިޒާމުކޮށް  މަސައްކަތް  މައިގަނޑު  ފަރާތުގެ  އެ  ނުވަތަ 

 ؛ހިންގަމުންގެންދާ ތަން
ފައިސާ  (3)    އިލްތިޒާމަކީ  އަދާކުރަންޖެހޭ  ދަށުން  ކޮންޓްރެކްޓުގެ 

އެ ފިޔަވައި  އިލްތިޒާމެއްނަމަ،  ދެއްކުން  ާބވަތެއްގެ   ހެން 
 އެ ކަމެއް ކުރަންޖެހޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ތަން.

ރަށުގައި   )ވ(    ގިނަ  ރަށަށްވުރެ  އެއް  މަސައްކަތްތައް  މައިގަނޑު  ފަރާތެއްގެ  އެ 
( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި 3( އަދި )2ގާއިމުވެފައިވާނަމަ، މި މާއްދާގެ )ކ( ގެ )

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

ވަގުތީ ފަރުވާގެ ފިޔަވަޅު އެޅި  
   މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން، ދަޢުވާއެއް ކޯޓަށް    243މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ    .9
އެދި  އަމުރަކަށް  ފަރުވާގެ  ވަގުތީ  ކުރިން   ހުށަހެޅުމުގެ 
މި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ޙާލަތުގައި، އެ މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ހުށަހަޅަން ވާނީ ވެސް މި  

 .ކޯޓަކަށެވެ

ކޯޓަށް  އެއް ކޯޓަކަށްވުރެ ގިނަ  
 ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ 

)ހ( ގެ މަޤުޞަދު ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި،    49މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ   )ހ(   .10
ހިމެނޭ   ޚަޞްމުންތަކެއް  އެއް  މައްޗަށް،  އަސާސްގެ  ިބނާކުރާ  ދަޢުވާ 
ނުވާކަން  ހުށަހަޅާފައި  ކޯޓަކަށް  އެހެން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލައެއް 

ހުށަ ،  ކަށަވަރުކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޯޓަށް  މައްސަލަތަކުގެ   ، ހެޅިފައިވާ 
ޢާންމުކޮށް އެންމެންނަށް ބެލެނޭ ގޮތަށް ކޯޓުގެ ވެްބސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށް 

 އަދާހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
 ހިމެނޭ  ޚަޞްމުންތަކެއް  އެއް  ،މައްޗަށް  އަސާސްގެ  ިބނާކުރާ  ދަޢުވާ )ށ(   

  ނުވަތަ  ހުށަހަޅާފައިވާކަން   ކޯޓަކަށް  އެހެން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލައެއް
 ފޯމުގައި   ދަޢުވާ  ހުށަހަޅާ  ކޯޓަށް  ފަރާތުން  ދަޢުވާކުރާ   ،އެނގޭނަމަ  ނ ންކަން
 ންވާނެއެވެ. ަބޔާންކުރަ އެކަން

 ހިމެނޭ  ޚަޞްމުންތަކެއް  އެއް  ،މައްޗަށް  އަސާސްގެ  ިބނާކުރާ  ދަޢުވާ )ނ(   
  ނުވަތަ  ހުށަހަޅާފައިވާކަން   ކޯޓަކަށް  އެހެން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލައެއް

 ޖަވާުބ   ދަޢުވާގެ  ހުށަހަޅާ  ކޯޓަށް  ފަރާތުން  ދަޢުވާލިބޭ   ،އެނގޭނަމަ  ނ ންކަން
 ރަންވާނެއެވެ.ަބޔާންކު އެކަން ފޯމުގައި
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އިޚްތިޞާޞްއާމެދު ގޮތެއް  
 ކަނޑައެޅުމުގެ މުއްދަތު 

އިޚްތިޞާޞް ލިިބގެންވާ  ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ، މި ކޯޓަކަށް ެބލުމުގެ   )ހ(   .11
އިޖުރާއަތުގެ  މަދަނީ  ފަރާތުން  ދަޢުވާލިޭބ  ުބނެ  ކަމަށް  ނ ން  މައްސަލައެއް 

ކޯޓުގެ   110ޤާނ ނުގެ   ގޮތުގެމަތިން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 
އެ  ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  ހުށަހެޅުމެއް  އިއުތިރާޒުކޮށް  އިޚްތިޞާޞްއާމެދު 

ަބލައިގަނެވޭ  ކޯޓަށް  ނ ންކަންއިއުތިރާޒަކީ  އިއުތިރާޒެއްކަން ނުވަތަ  އެ   ،ނެ 
ފެށިގެން   ތާރީޚުން  ހުށަހަޅާ  ތެރޭގައި   10ހުށަހެޅުން  ދުވަހުގެ  )ދިހައެއް( 

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ   ،ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. އަދި  ފަނޑިޔާރުމައްސަލަ ަބލާ  
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ ހުށަހެޅުމާމެދު އެންމެ ލަސްވެގެން   49ޤާނ ނުގެ  
)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓުން ގޮތެއް   30ހެޅުމެއް ހުށަހެޅުނުތާ  އެ ހުށަ

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
ލިިބގެންނުވާ  )ށ(    އިޚްތިޞާޞް  ެބލުމުގެ  ކޯޓުން  މައްސަލައަކީ  ހުށަހެޅިފައިވާ 

ކަނޑައަޅާނަމަ ކަމަށް  މަދަނީ   ،މައްސަލައެއް  ކަނޑައަޅަންވާނީ  އެކަން 
ނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް މި ކޯޓުން ނިންމާ  ވަ  110އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ  

ނިންމުމަކުންނެވެ. އިޚްތިސާސްއާމެދު ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުން އޮންނަންވާނީ  
 ގައިވާ ނަމ ނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.  Iމި ގަވާއިދުގެ އެޕެންޑިކްސް 

ވަނަ މާއްދާގެ   110ވަނަ މާއްދާ އާއި    49މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ   )ނ(   
ނިންމުމުންދަށުން   ގޮތެއް  އިޚްތިޞާޞްއާމެދު    ،ކޯޓުން 

އެ ނިންމުމަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ އެންމެހައި ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު 
ަބދަލުކުރުމުގެ  ނިންމުން  ނިންމި  ކޯޓުން  އިޚްތިޞާޞްއާމެދު  ނިންމުމެކެވެ. 

 ާބރު ލިިބގެން ވަނީ ހަމައެކަނި އިސްތިއުނާފީ ކޯޓުތަކަށެވެ. 

ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ  ތިންވަނަ  
 ދަޢުވާ 

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި ތިންވަނަ    53މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ    .12
ބަލާނީ މައްސަލަ  ހުށަހަޅާ  ނަންަބރެއް    އެމައްސަލައަށް  ފަރާތަކުން  ޤަޟިއްޔާ  އައު 

 ފަނޑިޔާރެވެ. ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ަބލަމުންދާދިނުމަށްފަހު، 
 
 
 
 

 

 

މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް ދަޢުވާކުރުމުގެ މުއްދަތުތައް ގުނާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ    .13 ދަޢުވާކުރުމުގެ މުއްދަތު 
 ވަނަ ާބުބގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  5
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ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ދަރަނީގެ ތެރޭގައި    68މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ    .14 ދަޢުވާގެ މައްސަލަ ތަރިކައާބެހޭ  
ކޮންޓްރެކްޓުތަކުގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ އިލްތިޒާމުތަކާއި މުދަލުގެ މައްޗަށް އުފެދިފައިވާ 

 ދަރަނިތަކެއް ނުހިމެނެއެވެ.  

ޖުޑިޝަލް ރިވިއުގެ ދަޢުވާ  
 މުއްދަތު ހުށަހެޅުމުގެ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ    64މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ    .15
ފިޔަވަޅަކީ ވަކި ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް އެޅި އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ފިޔަވަޅު 
 އެޅި ތާރީޚު ކަމުގައި ބަލާނީ އެ ފިޔަވަޅު އެޅިކަން އެ ފަރާތަށް އެނގުނު ތާރީޚެވެ. 

 

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގައި ުބނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންމެ ތަީބއީ  )ހ(   .16 ދަޢުވާ ކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު 
ޝަޚުޞަކަށް، އަދި ޤާނ ނީ ޝަޚުޞަކަށް އެ ފަރާތެއް އަމިއްލައަށް ނުވަތަ 

ފަރާތުން   މެދުވެރިކޮށްއެ  ވަކީލަކު  ޤާނ ނީ  ކަނޑައަޅާ   ،ޢައްޔަންކޮށް 
 ، ނަމަވެސް   ދަޢުވާއެއް އުފުލައި ނުވަތަ ދަޢުވާއެއް ދިފާޢުކޮށް ހެދިދާނެއެވެ.

ކޯޓަށް ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅޭނީ އެ މައްސަލައެއްގައި އެ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު 
 އޮތްނަމައެވެ.  

ވާ ދަޢުވާގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި އަމުރެއް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައި )ށ(   
ހޯދަން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާއި މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި 

 ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ޖުޑިޝަލް ރިވިއުގެ  
މައްސަލަތަކުގައި  

 ދަޢުވާކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު 

ފަރާތަކަށް  )ހ(   .17 ލިިބފައިވާ  ގޮތަށް  އަންނަނިވި  ހައިސިއްޔަތު  ދަޢުވާކުރުމުގެ 
 ޖުޑިޝަލް ރިވިއުގެ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާކުރެވިދާނެއެވެ.  

އަޅާ  (1)   ނުވަތަ  ނިންމުމުއް  ނިންމާ  މުއައްސަސާއަކުން  ދައުލަތުގެ 
  އިދާރީ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަަބުބން އެ ފަރާތެއްގެ ޙައްޤެއް ގެއްލިފައިވާ 

 ނުވަތަ  ؛ފަރާތެއް
އަޅާ  (2)    ނުވަތަ  ނިންމުމުއް  ނިންމާ  މުއައްސަސާއަކުން  ދައުލަތުގެ 

އިދާރީ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަަބުބން މުޖުތަމަޢުގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް 
 ނުވަތަ ؛ލިިބއްޖެކަމަށް ފެނިއްޖެ ކޮންމެ ފަރާތެއް

ނިންމާ   (3)    މުއައްސަސާއަކުން  އަޅާ ދައުލަތުގެ  ނުވަތަ  ނިންމުމުއް 
އިދާރީ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަަބުބން އެ މީހަކަށް ނުވަތަ އެ ަބޔަކަށް  
ގޮތެއްގައި   ނުސީދާ  ނުވަތަ  ސީދާގޮތެއްގައި  އެކަމުން  ނުވަތަ 

 އަސަރު ފޯރައިފާނެ ކޮންމެ ފަރާތެއް.
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ގިނަ ޚަޞްމުން މައްސަލަ  
 ހުށަހެޅުން 

މައްޗަށް    .18 އަސާސެއްގެ  ހިމެނޭ  އެއް  ދަޢުވާތަކެއް  ނުވަތަ  ދަޢުވާއެއް  ބިނާވެގެންވާ 
މައްސަލަތަކުގައި އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން އެކުވެގެން، އެއް މައްސަލައެއްގެ  
ގިނަ   ފަރާތަށްވުރެ  އެއް  އަދި،  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  މައްސަލައެއް  ކޯޓަށް  މި  ގޮތުގައި 

ސް އެފަދަ މައްސަލަތައް މި ކޯޓަށް  ފަރާތުގެ މައްޗަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ގޮތަށް ވެ
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރާ މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި އަދި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް  )ހ(   .19 ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރުން 
ކޯޓުތަކުގައި  މައްސަލަތަކުގައި  މަދަނީ  ހުށަހެޅޭ  ރައްދުވާގޮތަށް  ދަޢުވާ 

ުބ ނުވަތަ އޭނާ ޢައްޔަންކުރާ ޤާނ ނީ ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރާނީ ަބންޑާރަ ނައި
 ވަކީލެކެވެ. 

ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރުމަށް ަބންޑާރަ ނާއިުބގެ ފަރާތުން ޤާނ ނީ ވަކީލުން  )ށ(   
ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ   41ޢައްޔަންކުރާނީ މި ގަވާއިދުގެ  

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކުންނެވެ.
ަބންޑާރަ ނާއިުބގެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވާ ވަގުތުތަކުގައި ަބންޑާރަ ނާއިުބގެ   )ނ(    

ަބންޑާރަ ނާއިުބ   ޢައްޔަންކުރާ  ވެރިއަކު  ހަވާލުވެފައިވާ  ހިންގަން  އޮފީސް 
 ހުގެ ޤާނ ނީ ވަކީލުންނަށް ކޯޓުގައި ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރެވޭނެއެވެ.އޮފީ

ޕާޓްނަޝިޕެއް ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރާނީ އެ ޕާޓްނަޝިޕަކުން ޢައްޔަންކުރާ ޕާޓްނަރަކު   .20 ޕާޓްނަޝިޕް 
 ނުވަތަ އެ ޕާޓްނަޝިޕަކުން ޢައްޔަންކުރާ ޤާނ ނީ ވަކީލެކެވެ. 

ކޯޓުގައި    .21 ކުންފުނި  ޯބޑުން  ކުންފުންޏެއް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ  އެ  ތަމްސީލުކުރާނީ 
އެ  މީހެއް ނުވަތަ  ހުރި  މަޤާމެއްގައި  އިސް  ހިންގުމުގެ  ކުންފުނީގެ  އެ  ޢައްޔަންކުރާ 

 ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން ޢައްޔަންކުރާ ޤާނ ނީ ވަކީލެކެވެ.

ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއް  
 ނުވަތަ ކްލަބް 

ފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ ކްލަެބއް ކޯޓުގައި  ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވި  .22
ޢައްޔަންކުރާ   ކޮމިޓީން  ހިންގާ  ތަނެއްގެ  އެ   ތަމްސީލުކުރާނީ 
އެ ތަނެއްގެ ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެއް ނުވަތަ އެ ތަނެއްގެ ހިންގާ  

 ކޮމިޓީން ޢައްޔަންކުރާ ޤާނ ނީ ވަކީލެކެވެ.

ތަމްސީލުކުރާނީ   .23 ސިޔާސީ ޕާޓީ  ކޯޓުގައި  ޕާޓީއެއް  ސިޔާސީ   ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ 
މަސްއ ލިއްޔަތު   ތަމްސީލުކުރުމުގެ  ޕާޓީއެއް  އެ  ދަފްތަރުގައި  ޕާޓީއެއްގެ  ސިޔާސީ  އެ 
 ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ޢައްޔަންކުރާ ޤާނ ނީ ވަކީލެކެވެ.  

ޤާނ ނީ ޝަޚުޞެއްގެ ގޮތުގައި އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޝަނެއް ކޯޓުގައި  ޤާނ ނަކުން ވަކި    .24 ކޮމިޝަން 
އިސް   ހިންގުމުގެ  ކޮމިޝަނެއް  އެ  ޢައްޔަންކުރާ  ކޮމިޝަނުން  އެ  ތަމްސީލުކުރާނީ 

 މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެއް ނުވަތަ އެ ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރާ ޤާނ ނީ ވަކީލެކެވެ. 

ވަކި ޤާނ ނީ ޝަޚްޞެ  .25 ޤާނ ނީ ޝަޚްޞު  އުފައްދާފައިވާ އޮތޯރިޓީއެއް ނުވަތަ ޤާނ ނަކުން  ގޮތުގައި  އްގެ 
ނުވަތަ   ޯބޑަކުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ހިންގަނީ  މުއައްސަސާއެއް  ނުވަތަ  އިދާރާއެއް 

ކަމުގައިވާނަމަ ޯބޑަކުން  ތަމްސީލުކުރާނީ   ،ގަވަރނިންގ   ކޯޓުގައި 
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ޢައްޔަންކުރާ ޯބޑުން  ގަވަރނިންގ  ޯބޑުން ނުވަތަ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ  އެ އެ   
ނުވަތަ   މީހެއް  ހުރި  މަޤާމެއްގައި  އިސް  ހިންގުމުގެ   ތަނެއް 
އެ ޯބޑުން ޢައްޔަންކުރާ ޤާނ ނީ ވަކީލެކެވެ. މިގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ އޮތޯރިޓީއެއް ނުވަތަ  
ތަނަކަށް  އެފަދަ  ދީފައިވަނީ،  ާބރު  ހިންގުމުގެ  މުއައްސަސާއެއްގެ  ނުވަތަ  އިދާރާއެއް 

އި  އެންމެ  ކޯޓުގައި  ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ  ތަނެއް  އެ  ކަމުގައިވާނަމަ،  ފަރާތަކަށް  ސް 
ތަމްސީލުކުރާނީ އެ އިސްފަރާތުން ޢައްޔަންކުރާ އެ ތަން ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމެއްގައި  
ނުވަތަ  މީހެއް   ހުރި 

 ފަރާތުން ޢައްޔަންކުރާ ޤާނ ނީ ވަކީލެކެވެ. އެ

ޤާނ ނަކުން ޢައްޔަންކުރެވޭ  
 މަޤާމުތައް 

ނުވަތަ   .26 ޤާނ ނުއަސާސީއިން  ލިިބދޭގޮތަށް  ާބރު  ލިިބގަތުމުގެ  ދަޢުވާ  ދަޢުވާކުރުމާއި 
ޤާނ ނަކުން މަޤާމެއް އުފައްދައި އެ މަޤާމު ފުރާނޭ މީހަކު ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ  
މީހަކު ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރާނީ އޭނާ އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އޭނާ ޢައްޔަންކުރާ ޤާނ ނީ  

 ވަކީލެކެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލުތައް ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރާނީ އެ ކައުންސިލަކުން ޢައްޔަންކުރާ އެ    .27 ލޯކަލް ކައުންސިލް 
ކައުންސިލެއްގެ ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެއް ނުވަތަ އެ ކައުންސިލުން  

 ޢައްޔަންކުރާ ޤާނ ނީ ވަކީލެކެވެ.

ޕާޓްނަޝިޕަކުން ދަޢުވާކުރުމާއި  
 ން ދަޢުވާ ލިބިގަތު 

މައްޗަށް  )ހ(    .28 ޕާޓްނަޝިޕެއްގެ  އަދި  ދަޢުވާކުރާނަމަ  ޕާޓްނަޝިޕަކުން 
ދަޢުވާލިޭބނަމަ އެކަން ކުރަންވާނީ ޕާޓްނަޝިޕްގެ ނަމުގައެވެ. ޕާޓްނަޝިޕްގެ 
މެދުވެރިއިރު   ސަަބުބ  ިބނާކުރާ  ދަޢުވާ  ަބދަލުވެފައިވާނަމަ،  ނަން 

ފޯ  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ނަން  އޮތް  ކަމުގައި  ނަން  މުގައި ޕާޓްނަޝިޕްގެ 
 ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

މައްޗަށް  )ށ(    ޕާޓްނަޝިޕެއްގެ  ނުވަތަ  ހާލަތުގައި  ދަޢުވާކުރާ  ޕާޓްނަޝިޕަކުން 
ދަޢުވާލިޭބ ހާލަތުގައި، އަނެއް ޚަޞްމު ލިޔުމަކުން އެދިއްޖެނަމަ، ދަޢުވާގައި 
އުފެދުނުއިރު  ޙައްޤު   ހިމެނޭ 
މީސްމީހުންނާއި  ތިިބ  ގޮތުގައި  މެންަބރުންގެ  ޕާޓްނަޝިޕްގެ   އެ 

ޅޭނޭ ތަފްސީލުތައް އެނގޭނޭ ަބޔާނެއް ކޯޓަށް އެ މީސްމީހުންގެ އެޑްރެހާއި ގު
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ކުރާނީ    .29 ސޯލް ޕްރޮޕްރައިޓަރޝިޕް  ދަޢުވާ  ދަޢުވާކުރާނަމަ  މައްޗަށް  ޕްރޮޕްރައިޓަރޝިޕްއެއްގެ   ސޯލް 
ކުރަންވާނީ  ދަޢުވާ  ދަޢުވާކުރާނަމަ  ފަރާތަކުން  އެފަދަ   އަދި 

 އެ ސޯލް ޕްރޮޕްރައިޓަރޝިޕްގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަމުގައެވެ.

ކުޑަކުއްޖެއް ނުވަތަ  
ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ  

 ފަރާތްތައް 

ނުވާނަމަ، މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި  އެހެން ގޮތަކަށް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައި )ހ(   .30
ކޯޓުގައި ކުޑަކުއްޖެއް ފަރާތެއް  ލިިބގެންވާ  ރައްކާތެރިކަން  ނުވަތަ   

ތަމްސީލުކުރާނީ އެ ކުޑަކުއްޖާ ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ ޝަރުޢީ ަބލަދުވެރިޔާ  
ނުވަތަ ޝަރުޢީ ަބލަދުވެރިޔާ ޢައްޔަންކުރާ ޤާނ ނީ ވަކީލެކެވެ. ނަމަވެސް، 



    

 

 ކޯޓް  މެޖިސްޓްރޭޓް ބޮޑުފޮޅުދ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 aa.bodufolhudhoo@judiciary.gov.mv  އީމެއިލް: | aa.bodufolhudhoo.courts.gov.mv ވެބްސައިޓް:

  335 ެގ 11 ސަފްޙާ
 

ވެރިޔަކު  ކުޑަކުއްޖާގެ ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ލިިބގެންވާ މީހާގެ ޤާނ ނީ ަބލަދު 
ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވާނަމަ ކޯޓުގައި އެ ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރާނީ އެ ފަރާތުގެ 
ޤާނ ނީ   ޢައްޔަންކުރާ  ަބލަދުވެރިޔާ  ޤާނ ނީ  ނުވަތަ  ަބލަދުވެރިޔާ  ޤާނ ނީ 

 ވަކީލެކެވެ.  
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ  )ށ(   

މައްސަލަތަކުގައި އެފަދަ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތަކުން ޢައްޔަންކުރާ  
ޤާނ ނީ ވަކީލަކަށް ކޯޓުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ލިިބގެންވާ 
ނުވަތަ   ކުޑަކުއްޖާ  ހާލަތުގައި  މި  ތަމްސީލުނުކުރެވޭނެއެވެ.  ފަރާތެއް 

ސީލުކުރާނޭ އެހެން ފަރާތެއް ރައްކާތެރިކަން ލިިބގެންވާ ފަރާތް ކޯޓުގައި ތަމް
 ކޯޓުން ކަނޑައަޅަންވނެއެވެ.

ތަމްސީލުކުރާ  )ނ(    ފަރާތެއް  ލިިބގެންވާ  ރައްކާތެރިކަން  ނުވަތަ  ކުޑަކުއްޖެއް 
ފަރާތުގެ މައިގަނޑު މަސްއ ލިއްޔަތު އޮންނަންވާނީ އެ ކުޑަކުއްޖާ ނުވަތަ 

 ރައްކާތެރިކުރުމަށެވެ.ރައްކާތެރިކަން ލިިބގެންވާ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު 
މި މާއްދާގެ )ހ( ނުވަތަ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރާ  )ރ(  

ލިިބގެންވާ   ރައްކައުތެރިކަން  ނުވަތަ  މައްޗަށް  ކުޑަކުއްޖެއްގެ  މީހަކު، 
ނުވަތަ  އިޢުތިރާފުވެ،  މައްސަލައެއްގައި  ދަޢުވާލިޭބ  މައްޗަށް  ފަރާތެއްގެ 

ކޯޓުގެ ޞުލްޙައިގެ   ޤަބ ލުކުރަންވާނީ  އެއްަބސްވެ  ހައްލަކަށް 
 ހުއްދައާއެކުގައެވެ.

ތަރިކަ އާއި މުދަލުގެ  
މައްސަލަތަކުގައި އެއް  

ޚަޞްމަކު އެހެން ޙަޞްމެއް  
 ތަމްސީލުކުރުން 

ޤާނ ނުގެ    .31 އިޖުރާއަތުގެ  ތަރިކައިގެ    83މަދަނީ  މަތިން  ގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ 
މުދަލާއި  އާއި،  އާއި  މައްސަލަތަކުގައި  ހިަބ  މައްސަލަތަކުގައާއި  ަބއިކުރުމުގެ  ިބން   

ވަޞިއްޔަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި، އެ މައްސަލައެއްގެ އެއް ޚަޞްމަކަށް އެ މައްސަލައިގެ  
އެހެން ޚަޞްމަކު ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރެވިދާނެ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޢައްޔަންކުރެވޭ  

ޚަޞްމަ އެއް  ފުށުއަރާނަމަ،  މަޞްލަޙަތު  ޚަޞްމު  ޚަޞްމުގެ  އަނެއް  ކަށް 
ތަމްސީލުނުކުރެވޭނެއެވެ. މި މާއްދާގެ ދަށުން އެއް ޚަޞްމަކު އެ މައްސަލައިގެ އެހެން  

ގަވާއިދުގެ   މި  ތަމްސީލުކުރާނަމަ،  ގައި   41ޚަޞްމަކު  )އ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 
ލިޔުމެއް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ގޮތަށް  ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠުތައް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  

 ޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފުރިހަމަކޮށް ކޯ

އެކުގައި މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ  
ޚަޞްމަކު އެހެން ޙަޞްމެއް  

 ތަމްސީލުކުރުން 

ޤާނ ނުގެ  .32 އިޖުރާއަތު  މައްސަލަތަކުގެ    83  މަދަނީ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 
އިތުރުން އެހެނިހެން މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ވެސް އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުގެ  

އޭނާ އެ މައްސަލައިގައި ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރުމަށް ،  މަޞްލަޙަތު އެކުގައި ހިމެނޭނަމަ
މަޞްލަޙަ އެއް  މައްސަލައިގައި  އެ  މީހަކު އޭނާއާއެކު  އެހެން  ހިމެނޭ  ތެއް 

ޚަޞްމަކު   އެއް  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި  އެވެ.   ޢައްޔަނުކުރެވިދާނެ 
ވަނަ މާއްދާގެ    41އެ މައްސަލައިގެ އެހެން ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރާނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ  
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)އ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް 
 ކޮށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ފުރިހަމަ

މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ހުރިހާ  
ފަރާތެއް ޚަޞްމުންގެ ގޮތުގައި  

 ހިމެނުން 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ކަމެއް  )ހ(   .33
އެ ޤަޟިއްޔާގެ ޚަޞްމުންގެ  މުޅިން ނިންމުމަށްޓަކައި  އަދި  ފުރިހަމައަށް 
އެ   ފަރާތްތައް  އެންމެހައި  ަބއިވެރިވާންޖެހޭނޭ  ކޮންމެހެން  ގޮތުގައި 

 ޤަޟިއްޔާގެ ޚަޞްމުންގެ ގޮތުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. 
ކުރާ  )ށ(     ފަރާތުން  ދަޢުވާކުރާ  މަޤުޞަދަށްޓަކައި،  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

އެ ފަރާތުގެ   ފަރާތާއެކު ނުވަތަ  އެ  ޙައްޤަކީ  އިތުރަށް ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ 
ނުވަތަ  ޙައްޤެއް  ލިެބންވާ  ފަރާތްތަކަކަށް  ނުވަތަ  ފަރާތަކަށް  އެހެން 

ދަޢުވާއެއްނަމަ ހިމެނޭ  ދަޢުވާކުރާ   ،ޙައްޤުތަކެއް  ޤަޟިއްޔާގައި  އެ 
ހިމަނަންވާނެއެވެ.  ފަރާތްތަކެއް  ހުރިހާ  އެފަދަ  ގޮތުގައި  ފަރާތްތަކުގެ 

ބ ލުކުރެވޭ މީހަކު ޤަޟިއްޔާގެ ޚަޞްމުންގެ ގޮތުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ކަމަށް ޤަ 
ހިމެނުމަށް  ޤަޟިއްޔާގައި  އެ  ގޮތުގައި  ފަރާތެއްގެ  ދަޢުވާކުރާ 

ފަރާތެއްގެ   ،އިޢުތިރާޟުކުރާނަމަ ދަޢުވާލިޭބ  ޤަޟިއްޔާގެ  އެ  މީހަކު  އެ 
 ގޮތުގައި ހިމެނިދާނެއެވެ. 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ކަމެއް  )ނ(   
ޙަޞްމެއްގެ  ޤަޟިއްޔާގެ  ނިންމުމަށްޓަކައި  މުޅިން  އަދި  ފުރިހަމައަށް 
ގޮތުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ފަރާތެއް ކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ ފަރާތްތައް ޚަޞްމެއްގެ 
ފަރާތަށް  ދަޢުވާކުރާ  ކޯޓުން  ހިމެނުމަށް  ޤަޟިއްޔާގައި  ގޮތުގައި 

 އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ.
މީހަކު   )ރ(   ހިމަނާފައިވާ  ގޮތުގައި  ޚަޞްމެއްގެ   މައްސަލައެއްގެ 

އެ ޤަޟިއްޔާގެ ޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް 
އެފަދަ ފަރާތެއް އެ ޤަޟިއްޔާއިން   ،ނ ން ކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބ ލުކުރެވޭނަމަ

ނިކުރުމަށް މިގޮތުން ޚަޞްމަކު އު  .އުނިކުރުމުގެ ާބރު ކޯޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ
ގޮތުގައި  ނިމުނު  ޝަރީޢަތް  ސަަބުބ  ނިންމި  އެގޮތަށް  ނިންމައިފިނަމަ، 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.  

މައްސަލައެއްގެ ތެރެއަށް  
ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި  

 ހުށަހެޅުން 

ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މަޞްލަޙަތު އޮތް އެއްވެސް   )ހ(   .34
އެ   ،މައްސަލައަކަށް ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަފަރާތަކުން އެ  

ފަރާތަކަށް އެ މައްސަލައިގައި ތަދައްޚުލުވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު  
 ލިިބގެންވެއެވެ. ފަނޑިޔާރަށްމައްސަލަ ަބލާ 

މައްސަލައަކަށް  )ށ(    ފަރާތަކުން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
ފޯމު  ތަދައްޚުލުވު   23މަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ 
 އިންނެވެ. 



    

 

 ކޯޓް  މެޖިސްޓްރޭޓް ބޮޑުފޮޅުދ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 aa.bodufolhudhoo@judiciary.gov.mv  އީމެއިލް: | aa.bodufolhudhoo.courts.gov.mv ވެބްސައިޓް:

  335 ެގ 13 ސަފްޙާ
 

ތަދައްޚުލުވުމަށް  )ނ(    ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ  އެދި  ތަދައްޚުލުވުމަށް  މައްސަލައަކަށް 
ދަޢުވާލިޭބ   ނުވަތަ  ގޮތުގައިކަން  ފަރާތެއްގެ  ދަޢުވާކުރާ  ހުށަހަޅަނީ  އެދި 

ތަދައްޚުލުވުމަށް ގޮތުގައިކަން  ފޯމުގައި   ފަރާތެއްގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި 
 ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި   )ރ(  
ތަދައްޚުލުކުރެވޭނީ މައްސަލައަށް  އެ  އެއް  ފީއެކަމަށް    ،ހުށަހެޅުމުން 

 ފީ ދެއްކުމުންނެވެ.  ،ކަނޑައެޅިފައިވާނަމަ

ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި  
 ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 

ފަރާތެއް   .35 އެއްވެސް  ޤަޟިއްޔާއަށް  ނުވަތަ  ހިމެނުމަށް  ޚަޞްމަކު  ޤަޟިއްޔާއެއްގައި 
އެ  ހުށަހެޅޭނީ  ހުށަހެޅުމެއް  އެފަދަ  އެދޭނަމަ  ތަދައްޚުލުވުމަށް  ނުވަތަ  އިތުރުކުރުމަށް 

މަރުޙަލާތައް ނިމުމުގެ ކުރިންނެވެ. މައްސަލައިގެ މައްސަލައިގެ އިްބތިދާއީ އަޑުއެހުމުގެ  
ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ފެށުމަށްފަހު އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ަބލައިގަނެވޭނީ އޭގެ ކުރިން އެ  
ހުށަހެޅުން ހުށަނޭޅުނީ މަޤުބ ލު ސަަބެބއް އޮވެގެންކަން ކޯޓަށް ޤަބ ލުކުރެވޭ މިންވަރަށް 

 ސާބިތުކޮށް ދިނުމުންނެވެ. 

ތަދައްޚުލުވާ ފަރާތް  
 ޙާޟިރުނުވުން 

އެ    .36 ހުއްދަދެވި،  ތަދައްޚުލްވުމުގެ  ހުށަހެޅުމުން  އެދި  ތަދައްޚުލްވުމަށް  މައްސަލައަކަށް 
ޢަމަލުކުރާނީ   ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ،  ކޯޓަށް  މަތިން  ގޮތެއްގެ  އަންގާ  ކޯޓުން  ފަރާތެއް 

ޙާޟިރުނުވުމު ކޯޓަށް  ފަރާތް  ދަޢުވާލިޭބ  ނުވަތަ  ފަރާތް  ޢަމަލުކުރުމަށް ދަޢުވާކުރާ  ން 
 ކަނޑައެޅިފައިވާ އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

އެކުގައި އަދި ވަކިން  
 ދަރަންޏަށް ޒިންމާވުން 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތްތަކަކީ    .37
އެ ދަޢުވާއެއް    ،ފަރާތެއްނަމަ  އެކުގައި އަދި ވަކިން ވެސް ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ

 ހުށަހަޅާނީ އެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  

ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ހިމެނޭ  
 ޚަޞްމަކު ވަކިކުރުން 

ޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާ ފަރާތެއް ހިމެނިފައި   ،ޤަޟިއްޔާއެއްގައި )ހ(   .38
ލަސްވާނެ   ހިންގުން  ޝަރީޢަތް  ސަަބުބން  ކޯޓަށް އޮތުމުގެ  ކަމަށް 

ހިމެނޭ   ،ޤަބ ލުކުރެވޭނަމަ ޤަޟިއްޔާގައި  ސަަބުބން  އެކަމުގެ  ނުވަތަ 
ލިޭބކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބ ލުކުރެވޭނަމަ އެ   ،ޚަޞްމެއްގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަން 

ވަކިކޮށް ވަކިކުރެވޭ ޚަޞްމުގެ   ،ޚަޞްމަކު އެ ޤަޟިއްޔާއިން  އެ ގޮތުން 
މުރުކުރުމުގެ ާބރު ކޯޓަށް  ަބއި ވަކި ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމަށް އަ

 ލިިބގެންވެއެވެ. 
ޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ މައްސަލަ ރައްދުވާ  )ށ(   

ަބއި ފަރާތެއްގެ  ހިމަނާފައިވާ  ގޮތުގައި    ،ފަރާތެއްގެ 
އެ ޤަޟިއްޔާގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ދަޢުވާލިޭބ ނުވަތަ މައްސަލަ ރައްދުވާ 

ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ ަބއި ނިމެންދެން ފަސްކުރުމަކީ ކޯޓުގެ ނަޒަރުގައި ފަރާތް  
ކަމަށްވާނަމަ ރަނގަޅުގޮތް  އިޚްތިޔާރު   ،އެންމެ  ފަސްކުރުމުގެ  ަބއެއް  އެ 

 ކޯޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 
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އެކީ   ދެ ޤަޟިއްޔާ 
 ޙުކުމްކުރުން 

ދެ ޤަޟިއްޔާއަކުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ   ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )ހ(   .39
މައްސަލައެއް ނުވަތަ ދެ ދަޢުވާއެއް ަބލައި ޙުކުމްކުރަންވާނީ ދެ ޤަޟިއްޔާ 

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

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

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

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ހާލަތުގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ނުވަތަ  )ށ(   
 އޮންނަން ނުޖެހޭނެއެވެ. މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ރުހުން 

ގުޅުންހުރި    .40 ގުޅުންހުރި ދެ ޤަޟިއްޔާ  ނަޒަރުގައި  ކޯޓުގެ  ޤަޟިއްޔާއަކީ  ދެ  ހުށަހެޅިފައިވާ   ކޯޓަށް 
ދެ   ،ދެ ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ ދެ މައްސަލައެއް ޝާމިލުވާ ދެ ޤަޟިއްޔާ ކަމުގައިވާނަމަ

 ޤަޟިއްޔާ ބަލާނޭ ތަރުތީުބ ކަނޑައެޅުމުގެ ާބރު ކޯޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

ޤާނ ނީ ވަކީލުން  
 ޢައްޔަންކުރުން 

ޚަޞްމުން  )ހ(   .41 ކަނޑައެޅިފައިނުވާނަމަ،  ގޮތަކަށް  އެހެން  ގަވާއިދުގައި  މި 
ޢައްޔަންކުރުމުގައި ވަކީލުން  ޤާނ ނީ  ވަކީލުން   ،ތަމްސީލުކުރުމަށް  ޤާނ ނީ 

ނަންަބރު   ޤާނ ނު  ފަންނުގެ   2019/5ކަމުގައި  ޤާނ ނީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ފަރާތްތައް  އަންނަނިވި  ލިިބފައިވާ  ހުއްދަ  ދަށުން  ގެ  ޤާނ ނު( 

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

 ؛ ކައުންސެލް
ޤާނ ނީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ   (4)   

 ؛ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ޢައްޔަންކުރާ، ޤާނ ނީ ވަކީލުން
އެހެން   )ށ(    ނުވަތަ  އިންކުންފުންޏެއްގެ  ލީގަލް -މުއައްސަސާއެއްގެ  ހައުސް 

ކައުންސެލްއަށް އެ ހައިސިއްޔަތުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެވޭނީ ހަމައެކަނި އޭނާ  
 ވަޒީފާއަދާކުރާ ކުންފުނީގެ ނުވަތަ މުއައްސަސާގެ ފަރާތުންނެވެ.

ލީގަލް  )ނ(    ނުވަތަ  ފާރމްއެއް  ލޯ  ގޮތުގައި  ވަކީލުންގެ  ޤާނ ނީ  ޙަޞްމެއްގެ 
ޢައް ކޯޓަށް ޕްރެކްޓިސްއެއް  ވަކީލުން  ޤާނ ނީ  ކުރެވިފައިވާނަމަ،  ޔަން 

ޕްރެކްޓިސްގެ  ލީގަލް  ނުވަތަ  ފަރާތުން  ފަރމްގެ  ލޯ  އެ  ޙާޟިރުވާނީ 
 ފަރާތުންނެވެ. 
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ކޯޓަށް  )ރ(   ވަކީލަކު  ޤާނ ނީ  ފަރާތުން  ޙަޞްމެއްގެ  މައްސަލައެއްގައި  މަދަނީ 
ވަކީލު)ން( ފިޔަވައި ޙާޟިރުވާއިރު މުވައްކިލު ނުވަތަ މުވައްކިލުގެ ޤާނ ނީ  
 އެހެން މީހަކު ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުން ލާޒިމެއް ނ ނެވެ.

ޕްރެކްޓިސެއް ޢައްޔަންކުރާނަމަ ކޯޓަށް   )ބ(    ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރަން ލީގަލް 
ރަޖިސްޓްރީ  ޕްރެކްޓިސް  ލީގަލް  އެ  ނަމުގައި  މީހެއްގެ  އެ  ޙާޟިރުވާނީ 

   ކޮށްފައިވާ ޤާނ ނީ ވަކީލެވެ. 
ލޯ  )ޅ(   އެ  ފަރމެއްނަމަ  ލޯ  ޢައްޔަންކުރަނީ  ތަމްސީލުކުރަން  ޙަޞްމެއް 

 ފަރމަކުން ޢައްޔަންކުރާ ޤާނ ނީ ވަކީލެކެވެ.
ވަކީލުންނަށް   )ކ(    ޤާނ ނީ  ޕްރެކްޓިސްތަކުންނާއި  ލީގަލް  ފަރމްތަކުންނާއި  ލޯ 

ކޯޓުގައި ޚަޞްމުން ތަމްސީލުކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ގޮތްތަކުންކުރެ ކޮންމެ 
 ވެސް އެއް ގޮތަކަށް ާބރުލިބިގެންނެވެ. 

  ؛ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ލިިބފައި އޮތުން (1)   
ގައި   (2)    )ބ(  މާއްދާގެ  ހިމެނޭ މި  މަޢުލ މާތު  ަބޔާންކޮށްފައިވާ 

ލިޔުމަކުން ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް ނުވަތަ ޤާނ ނީ  
 ؛ ވަކީލު ޢައްޔަންކޮށްފައި އޮތުން

ޤަރާރަކުން  (3)    ޝަޚްޞުގެ  ޤާނ ނީ  ނުވަތަ  މުއައްސަސާއެއްގެ 
  ؛ޢައްޔަންކޮށްފައި އޮތުން

( ވަނަ ނަންަބރުގައި ުބނާ ޕަވަރ  3)އަދި  ،  (2)،  (1މި މާއްދާގެ )ކ( ގެ ) )އ(   
ޤަރާރުގައި   ނުވަތަ  ލިޔުމުގައި  ޢައްޔަންކުރުމުގެ  ނުވަތަ  އެޓަރނީ  އޮފް 

 އަންނަނިވި ަބއިތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.
 ؛ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތުގެ ނަން (1)   
 ؛ޢައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތުގެ ނަން (2)   
ފަރާތަށް   (3)    ތަފްސީލުޢައްޔަންކުރެވޭ  ާބރުތަކުގެ   ؛ ދީފައިވާ 

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

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

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

 ؛ތައްގަނޑު
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ހެކިންގެ ނަން، ދާއިމީ އެޑްރެސް، އައިޑީ ކާޑު ނަންަބރު، އުމުރު   (7)   
ޕަްބލިކުގެ  ނޯޓަރީ  ނުވަތަ،  ސޮއި  ނިޝާނާއި  އިނގިލީގެ  އަދި 

 ފަރާތުން ނޯޓަރައިސް ކޮށްފައި އޮތުން. 
ޢައްޔަންކުރެވޭ ޤާނ ނީ ވަކީލުގެ ތަފްސީލު، ސޮއި އަދި  އިނގިލީގެ  (8)   

 ؛ތައްގަނޑުރަސްމީ /ނިޝާން
ޤާނ ނީ ވަކީލު ޢައްޔަންކުރަނީ ނުވަތަ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ދެނީ ޤާނ ނީ   )ވ(   

ޝަޚްޞަކުން ކަމަށް ވާނަމަ، ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ ނުވަތަ ޢައްޔަންކުރުމުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ   41ލިޔުމާއެކު މި ގަވާއިދުގެ  

އްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން ނުވަތަ ކަންކަން އެނގޭނެ ގޮތަށް އެ އެ ތަނެ
ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ކައުންސިލުން އެކަމަށްޓަކައި ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރު  

 ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ކުންފުނި، ޖަމްޢިއްޔާ، ޤާނ ނީ  
  ޝަޚްޞުން ތަމްސީލުކުރުން

ކޯޓުގައި އެ ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނ ނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ  )ހ(   .42
އެ  ޙާޟިރުވުމަށް  ކޯޓަށް  އަމިއްލައަށް  ޝަޚުޞަކުން  އެ  ަބދަލުގައި 
ޝަޚުޞުގެ ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކު ޢައްޔަން ކުރާނަމަ، 

ވަކީ ޤާނ ނީ  ތަމްސީލުކުރުމަށް  ކޯޓުގައި  ޝަޚުޞެއް  އެ  ލަކު ނުވަތަ 
ޢައްޔަންކުރާނަމަ، އެ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރާނީ އެ ޤާނ ނީ ޝަޚްޞަކުން 
އަންނަނިވި  ޤަރާރުގައި  ހުއްދަކުރާ  އަދި  ޤަރާރަކުންނެވެ.  ފާސްކޮށްފައިވާ 

 މަޢުލ މާތު ހުންނަންވާނެއެވެ.  
 ؛ޤާނ ނީ ޝަޚްޞުގެ ފުރިހަމަ ނަން  (1)   
 ؛ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް އަދި ރަޖިސްޓްރީ ނަންަބރު (2)   
  ؛ކުންފުންޏެއްނަމަ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު (3)   
 ؛ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު (4)   
 ؛ މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްނަމަ މެންަބރުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު (5)   
މެންަބރުގެ  ކުލަުބ   (6)    ކޮމިޓީގެ  ހިންގާ  ޖަމްޢިއްޔާއެއްނަމަ  ނުވަތަ 

 ؛ޖުމުލަ އަދަދު
 ؛ކޯރަމް ހަމަވާ ޢަދަދު (7)   
 ؛ަބއްދަލުވުމުގެ ަބއިވެރިންގެ އަދަދު  (8)   
ވަގުތު (9)    ތަނާއި،  ތާރީޚާއި،  ޭބއްވުނު  އޮންލައިން    ،ޖަލްސާ 

އިންތިޒާމުކުރި  ފަރާތާއި  އިނީޝިއޭޓްކުރި  ކޯލް  ޕްލެޓްފޯމެއްގައި 
  ؛ތަން

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

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

  އެ  އޭނާ
ތަސްދީޤުކުރާކަން ޤަބ ލުކޮށް  ގަވާއިދުގެ  ؛ )ކަންކަން 

 ގައިވާ ގޮތަށް( Jއެޕެންޑިކްސް 
 ؛ ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ނަމާއި ސޮއި (13)   
 ؛ ސިއްކަ (14)   
 ؛ ފާސްކުރި ތާރީޚު (15)   
 ޢައްޔަންކުރެވޭ މީހާގެ މަޤާމް. (16)   
ޭބރުގައި   )ށ(    ޝަޚްޞަކުން ދިވެހިރާއްޖެއިން  ޤާނ ނީ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ 

ފާސްކުރާ   ހަމަޖެއްސުމަށް  ފަރާތެއް  ޙާޟިރުވާނެ  ޤަޟިއްޔާއަކަށް  ކޯޓުގެ 
ކޯޓުން  ލިޔުން  އެކަށައަޅާ  ނުވަތަ  ޤަރާރު  ނުވަތަ  ރިޒޮލިއުޝަން 
މަޢުލ މާތު   ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ޤަބ ލުކުރެވޭނީ 

ލިޔުމެއް  އެ  އަދި  ފުރިހަމަވާގޮތަށް  ޚަޞްމަކީ    ،އޮތްނަމައެވެ.  އެ 
ޝަޚްޞެއްކަމުގައި  ޤާނ ނީ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ނުވަތަ  ޤަރާރު  ކަނޑައަޅާ  ތަމްސީލުކުރުމަށް  ފަރާތެއް  އެފަދަ  ނުވާނަމަ، 
ނޯޓަރީއަކު   ޤައުމުގެ  ދ ކުރި  ލިޔުން  އެ  އޮންނަންވާނީ  ނިންމުން 

 ނޯޓަރައިޒްކޮށްފައެވެ. 
ޙާޟިރުވުމަށް  )ނ(    ކޯޓަށް  ޝަޚްޞަކުން  ޤާނ ނީ  ނުވަތަ  ފަރުދެއް 

ފަރާތެއް  އެހެން  ޙާޟިރުވުމަށް  ކޯޓަށް  ފަރާތަށް  ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ 
ޝަޚްޞެއް   ޤާނ ނީ  ނުވަތަ  ފަރުދެއް  އަދި  ހަމަނުޖެއްސޭނެއެވެ. 
ތަމްސީލުކުރުމަށް ޢައްޔަންކުރާނެ ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ާބރު ލިިބފައިވާ 

ނަމަވެސް، މީހަކަށް   ނުކުރެވޭނެއެވެ.  ހަވާލެއް  މީހަކާ  އެހެން  ާބރު  އެ 
ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރުމަށް ލޯ ފާރމްއެއް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއެއް  
ނުވަތަ ހިލޭ ސާބަހަށް ޤާނ ނީ ޚިދުމަތްދޭ ޖަމްއިއްޔާއެއް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ 

މްއިއްޔާގެ  ހާލަތުގައި އެ ފަރމްއެއްގެ ނުވަތަ ޕްރެކްޓިސްއެއްގެ ނުވަތަ ޖަ
 ފަރާތުން ޙާޟިރުވާނޭ ވަކީލަކު އެ ތަނުން ކަނޑައެޅުމަކަށް ހުރަހެއް ނެތެވެ. 

ކޯޓަށް  )ރ(   ޤަރާރަކުން  މީހެއްގެ  އެ  ނުވަތަ  އެޓަރނީއަކުން  އޮފް  ޕަވަރ 
ޙާޟިރުވުމަށް ޤާނ ނީ ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ ާބރު އެ ތަނުގެ މަޤާމެއްގައި 

އުފެ ތަނެއް  އެ  މީހަކަށް،  ތަނެއްގެ ހުންނަ  އެ  ނުވަތަ  ޤާނ ނުގައި  އްދި 
ާބރުގެ  އެ  ލިިބދީފައިވާނަމަ،  ގަވާއިދުގައި  ހިންގާ  ނުވަތަ  ދުސްތ ރުގައި 
 ދަށުން ޤާނ ނީ ވަކީލުން ޢައްޔަންކުރުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.  
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ޢައްޔަންވެވޭ ފަރާތް ވަކި  
 ލިޔުމަކުން އެއްބަސްވުން 

ޢައްޔަންކުރާ ލިޔުމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޯޓުގައި ޚަޞްމު  ޤާނ ނީ ވަކީލު    .43
ަބޔާންކޮށް ލިޔުމުގައި  އެ  ޤަބ ލުކުރާކަމަށް  ވަކީލު  ޤާނ ނީ  އެ    ،ތަމްސީލުކުރުމަށް 

ވަކީލު  ޤާނ ނީ  ތަމްސީލުކުރަން  ޚަޞްމު  ަބދަލުގައި،  ސޮއިކުރުމުގެ  ލިޔުމުގައި 
ކޯޓަ ލިޔުމަކުން   ވަކި  ވަކީލަށް ޤަބ ލުކުރާކަން   ޤާނ ނީ  އިޚްތިޔާރު  އެންގުމުގެ  ށް 

 ލިިބގެންވެއެވެ. 

ތަމްސީލު ކުރަމުންދާ  
  މައްސަލައަކުން ތަނާޒުލުވުން

ޚަޞްމަކު  )ހ(   .44 ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ގަވާއިދާ  މި  ވަކީލަކު ނުވަތަ  ޤާނ ނީ 
ތަމްސީލުކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތެއް އެކަށީގެންވާ ސަަބެބއް ނެތި 
އަދި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި އެ މައްސަލައަކުން 

ނުވާނެއެވެ ތަނާޒުލުވާން   ،އަދި  .ތަނާޒުލުވެގެން  މައްސަލައަކުން 
ދުވަހުގެ  ތާވަލުކުރެވިފައިވާ  އަޑުއެހުން  މައްސަލައިގެ  އެ  ޖެހިއްޖެނަމަ، 
ރަސްމީ    މަދުވެގެން 

ތަނާޒުލުވު  7 ކޯޓަށް )ހަތެއް( ދުވަސް ކުރިން  މުގެ ނޯޓިސް ޚަޞްމަށާއި 
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

ވަކީލަކު  )ށ(    ތަމްސީލުކުރަމުންދާ  މައްސަލައެއްގައި  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޯޓަށް 
ފޯމު   ޖަދުވަލުގައިވާ  ގަވާއިދުގެ  މި  ތަނާޒުލުވާނަމަ،   24މައްސަލައިން 

 ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
ތަމްސީލުކުރަމުންދާ  )ނ(    ޚަޞްމަކު  މައްސަލައެއްގައި  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޯޓަށް 

ތަނާޒުލުވާނަމަ،   މައްސަލައިން   ވަކީލަކު 
އަލުން  ތަމްސީލުކުރުމަށް  ކޯޓުގައި  ޚަޞްމު  އެ  ނުވަތަ  ޚަޞްމުއަށް  އެ 
ހަވާލުކުރަންވާނީ  ފައިލު  މައްސަލައިގެ  ވަކީލާއި  ޤާނ ނީ  ކުރެވޭ  ޢައްޔަން 

ގައިވާ ލިޔުމުންނެވެ. އަދި މައްސަލައިގައި އެހާ    25މު  ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯ
ފައިލުގައި  ލިޔުމެއް  ތަފްސީލީ  ގޮތުގެ  ހިނގާފައިވާ  ކަން  ތަނަށް 
ލިޔުންތައް  ހުރިހާ  މައްސަލައިގެ  ލިޔުމުގައި  އެ  އަދި  ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 ހަމައަށް ހުރިކަމަށް ތަނާޒުލުވާ ވަކީލު ަބޔާންކޮށް ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 

ން ސުލ ކީ މިންގަނޑާ  ވަކީލު
  ޚިލާފުވުން

ތަމްސީލުކުރުމަށް  )ހ(   .45 ޚަޞްމަކު  މައްސަލައެއްގައި  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޯޓަށް 
މިންގަނޑާ  ސުލ ކީ  ވަކީލުންގެ  ވަކީލަކު،  ޤާނ ނީ  ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ 

ވަނަ   421ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް ެބލެވޭނަމަ، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ  
އެޅުމުގެ ާބރު   މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު

 ކޯޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ.   
ވަކީލަކު  )ށ(    ޤާނ ނީ  ހިންގުމަށް  މައްސަލަ  ޝަރީޢަތެއްގައި  ހިނގަމުންދާ 

ދަތިކުރާނަމަ ނުވަތަ މައްސަލަ ލަސްކުރާނަމަ، ނުވަތަ މައްސަލައިގެ އެކިއެކި 
އެއްގޮތަށް  ސުންގަޑިތަކާ  ކަނޑައަޅާ  ކޯޓުން  ހިންގުމަށް  އިޖުރާއަތުތައް 

 ނުކުރާނަމަ، ނުވަތަ ކޯޓުގައި އަދަާބ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގާނަމަ ކަންކަން
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ޝަރީޢަތުގެ  ނުވަތަ  ބޭނުންކުރާނަމަ،  ަބސްމަގު  އެކަށީގެންނުވާ  ނުވަތަ 
  ފަނޑިޔާރަށްނިޒާމް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާކަން މައްސަލަ ަބލާ  

އެ   ވަކީލު  އެ  މުއްދަތަކަށް  ވަކި  ކަނޑައެޅޭ  ފާހަގަވެއްޖެނަމަ، 
ވަކީލު  އެ  ހެދުމާއި  ގޮތް  ނުވެވޭ  ޙާޟިރު  ކޯޓަށް  މައްސަލައެއްގައި 
ަބލާ މެޖިސްޓޭރާޓަށް   އެ މައްސަލަ  އިޚްތިޔާރު  ަބދަލުކުރުމަށް އެންގުމުގެ 

  45  ލިިބގެންވެއެވެ. އަދި އެ ފަރާތަކާމެދު މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ
ަބލާ   މައްސަލަ  އިޚްތިޔާރު  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ލިިބގެންވެއެވެ.  ފަނޑިޔާރަށް
ެބލުމުގައި  )ނ(    މިންގަނޑު  ސުލ ކީ  ވަކީލުންގެ  ަބޔާންކުރާ  ގަވާއިދުގައި  މި 

 ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާބ ކައުންސިލުން އެކަށައަޅާފައިވާ
 )ޤާނ ނީ ވަކީލުންގެ ސުލ ކީ ގަވާއިދު( R-118/2021ގަވާއިދު ނަންަބރު  

 ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކަށެވެ. 

ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރުމަށް  
ޤާނ ނީ ވަކީލަކު  

 ޢައްޔަންކުރާނޭ ވަގުތު 

މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ޤާނ ނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާ   )ހ(   .46
ޤާނ ނީ  ލިޔުން   ފަރާތުން  ދަޢުވާލިޭބ  ފޯމާއެކުގައެވެ.  ދަޢުވާ  ހުށަހަޅާނީ 

ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާ ލިޔުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނީ ދަޢުވާގެ ރައްދު ހުށަހަޅާ 
ފޯމާއެކުގައެވެ. އަދި މައްސަލައަކަށް ތަދައްޚުލުވާ ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ އެ 

ން ޤާނ ނީ ވަކީލަކު ނ ން ވެސް ގޮތަކުން މައްސަލައަށް އިތުރުކުރެވޭ ޚަޞްމު
އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާއިރު، ޤާނ ނީ   ،ޢައްޔަންކުރާނަމަ

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

އެންމެހައި މަރުޙަލާތަކަށް އެ ޚަޞްމަކު އަމިއްލައަށް ޙާޟިރުވުމަށްޓަކައި 
ޤާނ ނީ   ޚަޞްމަށެވެ.  އެ  ސީދާ  ފޮނުވާނީ  އަމުރު  ޙާޟިރުވުމުގެ  ކޯޓަށް 
ވަކީލަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާނަމަ ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވާނީ ހަމައެކަނި 

ވަކީލަށެވެ. ވަކީލަށް ޤާނ ނީ  ޤާނ ނީ  އަމުރު ނަމަވެސް،  ޙާޟިރުވުމުގެ   
ރައްދުނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ސީދާ ޚަޞްމަށް ފޮނުވުމަށް 

 މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
ޢައްޔަންކޮށްފައިވާނަމަ،   )ނ(    ވަކީލަކު  ޤާނ ނީ  ތަމްސީލުކުރުމަށް  ޚަޞްމަކު 

ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރާނީ ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ އެންމެހައި  
 ޤާނ ނީ ވަކީލެވެ. 

ތިން ލައްކަ ރުފިޔާއަށްވުރެ  
 ކުދި މަދަނީ މައްސަލަ 

ތެރެއިން    .47 މައްސަލަތަކުގެ  މަދަނީ  ހުށަހެޅޭ  ލައްކަ(   300,000ކޯޓުތަކަށް  )ތިން 
އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހިމެނޭ މައްސަލަތަކުގައާއި ޚަޞްމެއްގެ ަބލި   ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަ 

ހުރިކަމަށް   ހާލަތެއް  ސިއްހީ  އުޒުރުވެރިވާ  ޙާޟިރުވުމަށް  ކޯޓަށް  ހުރިގޮތުން  ހާލަތު 
ޑޮކްޓަރަކު ަބޔާންކުރާ ހާލަތުގައި، އެ ޚަޞްމެއްގެ ދަރިއަކަށް ނުވަތަ މަންމައަށް ނުވަތަ  
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 އުޚްތަކަށް ނުވަތަ އަޚަކަށް އެ ޚަޞްމެއް ކޯޓުގައި  ަބއްޕައަށް ނުވަތަ އެއްަބނޑުއެއްަބފާ
ތަމްސީލުކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރާނަމަ، 

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ   41އެ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރާނީ މި ގަވާއިދުގެ  
 މަޢުލ މާތު ހިމެނޭ ލިޔުމަކުންނެވެ. 

ކީލު ނުވަތަ ޚަޞްމަކު  ވަ 
ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް  

 ވަކިކުރުން 

އަންނަނިވި  )ހ(   .48 ފަރާތް  ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ  ތަމްސީލުކުރަން  ޚަޞްމަކު 
 ޙާލަތްތަކުގައި ވަކިކުކުރުމުގެ ާބރު ކޯޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

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

 ؛ ދީފައިނުވާކަމަށް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކުން ބުނުން
ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ވަކީލު ކެންސަލްކުރުމަށް މުވައްކިލު  (4)   

 .އެދުން
ގައިވާ   )ށ(    )ހ(  މާއްދާގެ  ވަކީލު މި  ނުވަތަ  ފަރާތެއް  ތަމްސީލުކުރާ  ގޮތަށް 

އެކަން  ފައިލުގައި  މައްސަލައިގެ  ސަަބާބއެކު  ވަކިކުރި  ވަކިކޮށްފިނަމަ 
 ނޯޓުކުރަންވާނެއެވެ. 

އެކަން  )ހ(   .49 ޚަޞްމަކު ނިޔާވުން  ނިޔާވެއްޖެނަމަ  ޚަޞްމަކު  މައްސަލައެއްގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޯޓަށް 
ފަރާތް   އެ  ކޯޓަށް ލަސްނުކޮށް  ލިޔުމުން  ފަރާތުން  ތަމްސީލުކުރާ 

 އަންގަންވާނެއެވެ. 
ފެށިގެން  )ށ(    ދުވަހުން  އެނގޭ  ކޯޓަށް  ނިޔާވެއްޖެކަން   ޚަޞްމަކު 

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

 މަސައްކަތްކުރަންވާނެ އެވެ.
ޤާނ ނުގެ   )ނ(    އިޖުރާއަތުގެ  މާއްދާގަ  84މަދަނީ  މަތިން ވަނަ  ގޮތުގެ  އިވާ 

މަރުހ މުގެ ވާރިޘުންގެ ފަރާތުން   ،މައްސަލައެއްގެ ޚަޞްމަކު ނިޔާވެއްޖެނަމަ
ވާރިޘުން ސާިބތުކުރުމުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި އެ މައްސަލަ ކޯޓުން 

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

  
 
 

މަދަނީ  )ރ( ނިޔާވެއްޖެނަމަ،  ޚަޞްމަކު  މައްސަލައިގައި  ހިނގަމުންދާ 
ޤާނ ނުގެ   ވާރިޘުން   84އިޖުރާއަތުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

އެ    ފަނޑިޔާރުކަނޑައެޅުމުގެ އިޖުރާއަތު އެ މައްސަލައެއް ބަލަމުން ގެންދާ  
 މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ.
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ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު  
 ލިބިގެންވާ ފަރާތްތައް 

ޤާނ ނެއްގެ ދަށުން މަދަނީ ދަޢުވާތަކުން އިމްތިޔާޒް ލިިބގެންވާނަމަ ނުވަތަ  )ހ(   .50
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު ލިިބގެންވާނަމަ، އެފަދަ ފަރާތެއްގެ 

 މައްޗަށް މަދަނީ އެއްވެސް ދަޢުވާއެއް އުފުލައިގެންނުވާނެއެވެ. 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު ލިިބގެންވާ  )ށ(   

ނުވާނެކަމުގައި  އުފުލައިގެން  ދަޢުވާ  މަދަނީ  މައްޗަށް  ފަރާތްތަކުގެ 
ޑިޕްލޮމެޓިކް  ޙާލަތްތަކުގައި  އަންނަނިވި  ވީނަމަވެސް  ަބޔާންކޮށްފައި 
ލިިބފައިވާ   ފަރާތްތަކަށް  ލިިބގެންވާ   އިމްތިޔާޒް 

 ކް އިމްތިޔާޒު ދ ކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ެބލެވިދާނެއެވެ. ޑިޕްލޮމެޓި
 ؛ކުރިން ލިޔުމުން އެއްަބސްވެފައި އޮތުން (1)   
ދަޢުވާއެއް   (2)    ކޯޓަކަށް  ބޭނުންނުކޮށް  އިމްތިޔާޒު  ޑިޕްލޮމެޓިކް 

 ؛ ހުށަހެޅުން
ހުށަހެޅިފައިވާ   (3)    ކޯޓަކަށް  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  މައްސަލައެއްގައި  އެ 

ގޮތުގައި   ފަރާތުގެ  ދަޢުވާލިޭބ  ޤަބ ލުކޮށް  އިޚްތިޞާޞް  ކޯޓުގެ 
 ؛ ޖަވާުބދިނުމަށް ޤަބ ލުކުރުން

އެހެން   (4)    ފިޔަވައި،  ފިޔަވަޅެއް  އަޅާ  ލިިބގަތުމަށް  އިމްތިޔާޒު 
އެއްވެސް ގޮތަކަށް އެ މައްސަލައަށް ތަދައްޚުލުވުންފަދަ ގޮތަކަށް 

 މައްސަލައިގައި ަބއިވެރިވުން.އެ 
 
 

 

ދަޢުވާކުރުމުގެ ކުރިން ނޯޓިސް  
 ދިނުން 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކޯޓަށް ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުގެ މަދުވެގެން ރަސްމީ   )ހ(   .51
މަޢުލ މާތު    7 ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި  ކުރިން  ދުވަސް  )ހަތެއް( 

ދަޢުވާ  ސިޓީއަކުން  ހާމަކޮށް  އެދޭކަން  ކުރަން  ދަޢުވާ  ހިމެނޭގޮތުން 
  ވެ.ދިނުން އެދެވިގެންވެއެރައްދުކުރަން ގަސްތުކުރާ ފަރާތަށް ނޯޓިސް 

 ؛ހުށަހަޅަން ގަސްތުކުރާ ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ (1)   
 ؛          ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުގެ ކިަބއިން އެދޭގޮތް (2)   
 މައްސަލަ ކޯޓުން ޭބރުގައި ހައްލުކުރުމުގެ ނިޔަތް އޮތްކަން. (3)   
ފިޔަވަޅެއް   )ށ(    ފަރުވާގެ  ވަގުތީ  ހުށަހަޅާ ކޯޓުގެ  އެދި  އަޅައިދިނުމަށް 

ާބވަތުގެ   ނެތް  އިޚްތިލާފެއް  ނުވަތަ  ކުރިން  ހުށަހަޅުމުގެ  މައްސަލަތައް 
ނޯޓިސް  ފޮނުވަންޖެހޭ  ކުރިން  ދަޢުވާކުރުމުގެ  ގުޅިގެން  މައްސަލަތަކާ 

 ފޮނުވަން ނުޖެހޭނެއެވެ. 
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ދަޢުވާ ރައްދުކުރަން ގަސްތުވެފައި އޮތް ފަރާތުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ނ(   
ަބޔާންކޮށްފައިވާ ނޯޓިހަށް ދޭ ޖަވާުބގައި މުޅި ދަޢުވާއަށް ނުވަތަ ދަޢުވާގެ 

 ަބޔަކަށް އެއްަބސް ވެވިދާނެއެވެ.  
ދަޢުވާ ކުރަން އެދޭކަން ހާމަކޮށް ފޮނުވާ ނޯޓިސް އާއި އޭގެ ޖަވާާބއި އެ  )ރ(  

 ގުޅިގެން ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ަބދަލުކުރެވޭ މުވާސަލާތުތަކަކީ ނޯޓިސްއާ
އަދި  ލިޔުންތަކެކެވެ.  ލިިބގެންވާ   އިމްތިޔާޒު 
އެ މުވާސަލާތުތައް އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއްގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، އެއާމެދު 

 ކޯޓުގައި ަބހުސްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ކޮންމެ ދަޢުވާއެއްގައި ދަޢުވާ ިބނާކުރާ ސަަބެބއް ނުވަތަ ދަޢުވާ ިބނާކުރާ  )ހ(   .52 ދަޢުވާ 
ސަަބުބތަކެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. ދަޢުވާ ިބނާކުރާ ސަަބަބކީ އެއް ޚަޞްމަކު 
އަނެއް ޙަޞްމެއްގެ މައްޗަށް ކޯޓުގައި ދަޢުވާ އުފުލުމުގެ ޙައްޤު ލިއްަބއިދޭ 

ލާޒިމުކު އުފުލުން  ޒިންމާ  ޚަޞްމު  އަނެއް  ނުވަތަ ނުވަތަ  ވާޤިޢާ  ރުވާ 
 ވާޤިޢާތަކެވެ.  

ދަޢުވާ  )ށ(    ދަޢުވާއެއްގައި  ކޮންމެ  ފުރިހަމަވާނަމަ،  ޝަރުޠު  ދެ  އަންނަނިވި 
 ިބނާކުރާ ސަަބުބ އޮތް ކަމަށް ކޯޓުން ަބލަންވާނެއެވެ. 

 އަދި؛ އަނެއް ފަރާތުން ވެފައިވާ ޚިލާފު (1)   
 ޤާނ ނީ ފަރުވާ. ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހޯދަން އެދޭ   (2)   
ހާލަތަކުން  )ނ(    އެއް  ނުވަތަ  ިބނާވެފައިވާ  މައްޗަށް  ވާޤިޢާތަކެއްގެ  އެއް 

 އުފެދިފައިވާ ދަޢުވާތައް އެއް ފޯމަކުން ހުށަހެޅުމަށް އިސްކަން ދޭންވާނެއެވެ.

އިޞްލާޙެއް    .53  ފޯމު އިޞްލާޙުކުރުން  ދަޢުވާ  އެއްވެސް  ަބޔާންތަކަށް  މައްސަލައިގެ  ނުވަތަ  ފޯމަށް  ދަޢުވާ 
ގެންނަނަމަ އެ ފޯމެއް ނުވަތަ ަބޔާނެއް ކޯޓަށް ފޮނުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  

ކޯޓަށް   7 ގެންނަން  އިޞްލާޙެއް  އެ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ހަތެއް( 
ގެ ަބޔާނަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެ މުއްދަތަށްފަހު ދަޢުވާއަށް ނުވަތަ ދަޢުވާ

އެގޮތަށް   ފަނޑިޔާރުއިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ަބދަލެއް ގެނެވޭނީ މައްސަލަ ަބލާ 
 ހުއްދަދީފިނަމައެވެ.  

ފޯމުގައި   .54 ދަޢުވާގެ ތަފްސީލު  ގޮތް  ކަންހިނގާފައިވާ  މައްސަލައިގައި  އެ  އެކުގައި  ދަޢުވާއަކާ  ކޮންމެ 
ތަފްސީލު ލިޔަންވާނީ ކަން  ހިމަނަންވާނެއެވެ. މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ  

 ހިނގި ތާރީޚުތަކުގެ ތަރުތީުބން އަންނަނިވި މަޢުލ މާތުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. 
ނުވަތަ   )ހ(    ަބރޯސާވާ  މައްޗަށް  އެ  ސަަބުބ  ބިނާކޮށްފައިވާ   ދަޢުވާ 

  ؛އެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ިބނާކުރާ ހުރިހާ ވާޤިޢާތަކެއް
ދަޢުވާތައް  )ށ(    ނުވަތަ  ދަޢުވާ  ކުރަންޖެހޭ  ދިފާޢު  ފަރާތުން  ދަޢުވާލިޭބ 

ދެނެގަތުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ 
 ވާޤިޢާތަކާެބހޭ އެކަށީގެންވާ މަޢުލ މާތު. 
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ބިނާކުރާ ސަބަބު   ދަޢުވާ 
   ބަޔާންކުރުން

ަބޔާންކޮށްފައި ނެތް ދަޢުވާއެއް ކޯޓުން ކުރިއަށް ދަޢުވާ ިބނާކުރާ ސަަބުބ   )ހ(   .55
 ނުގެންދެވޭނެއެވެ. 

ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ޖަވާުބ ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ  )ށ(   
ވިސްނައި  ކޮަބއިކަން  ދަޢުވާއަކީ  ނުވަތަ  ނެތްނަމަ  މަޢުލ މާތު  ވަރަށް 

ކަނޑަ ގޮތެއް  ކޯޓުން  ނުވަތަ  ސާފުނ ންނަމަ  އަޅަންޖެހޭ ނުގަނެވޭހާ 
ގޮތެއް  ހިންގައި  ދަޢުވާއަކީ  އެ  ނުފެންނަނަމަ،  އޮތްކަމަށް  ޚުޞ މަތެއް 
ދަޢުވާ  ކަނޑައަޅައި،  ކަމުގައި  ދަޢުވާއެއް  އެކަށީގެންނުވާ  ކަނޑައެޅުމަށް 

 ބާޠިލުކުރުމުގެ ާބރު ކޯޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 
ދަޢުވާއެއް ކަމަށް ނުވަތަ ދަޢުވާ ިބނާކުރާ ސަަބެބއް ަބޔާންކޮށްފައި ނެތް   )ނ(   

ގޮތެއް  ހިންގައި  ދަޢުވާއަކީ  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ  )ށ(  މާއްދާގެ  މި 
ޝަރީޢަތުން  ކަމުގައި  ދަޢުވާއެއް  އެކަށީގެންނުވާ  ކަނޑައެޅުމަށް 
 ނިންމަންވާނީ އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ފެށުމުގެ ކުރިންނެވެ. 

ކަ )ރ(   ގޮތެއް  ހިންގައި  ދަޢުވާއަކީ  ދަޢުވާއެއް އެ  އެކަށީގެންނުވާ  ނޑައެޅުމަށް 
ިބނާކުރާ  ދަޢުވާ  ނުވަތަ  ޤަބ ލުކުރެވޭނަމަ،  ފަރާތަށް  ދަޢުވާލިޭބ  ކަމުގައި 
އެ  ނުވަތަ  ނެތްނަމަ،  ަބޔާންކޮށްފައި  ލިޔުންތަކުގައި  ދަޢުވާގެ  ސަަބެބއް 
ދަޢުވާއެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޖެއްސުމެއް ނުވަތަ ތުރާލެއް ކުރުމުގެ 

ކަ ކޯޓުގެ ގޮތުން  ދަޢުވާކޮށްފައިވަނީ  އެ  ނުވަތަ  ޤަބ ލުކުރެވޭނަމަ،  މަށް 
އެ  ޤަބ ލުކުރެވޭނަމަ،  ކަމަށް  ޭބނުންކުރުމަށް  ނަހަމަގޮތުގައި  އިޖުރާއަތު 
ނުވަތަ  ލިޔުމުން  އަޑުއެހުމުގައި  އިްބތިދާއީ  އެދި  ބާޠިލުކުރުމަށް  ދަޢުވާ 

މި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  ކޯޓަށް  ފަރާތުން  ދަޢުވާލިޭބ  ފަދަ އަނގަބަހުން 
ގޮތުން  ނުކުތާއާެބހޭ  އެ  ނިންމަންވާނީ  ގޮތެއް  ކޯޓުން  ހުށަހެޅުމަކާމެދު 

 ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ޚަޞްމުންނަށް ދިނުމަށްފަހުގައެވެ.  
ޤާނ ނުގެ   )ބ(    އިޖުރާއަތުގެ  މަދަނީ  ދަޢުވާއެއްގައިނަމަ  ހޯދުމުގެ   92ފައިސާ 

ތަފްސީލާއި ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ދަޢުވާތަކުގެ   ،ވަނަ  ާބވަތުގެ  ޚާއްޞަ 
ވަނަ   98ވަނަ މާއްދާއިން    94ތެރެއިން މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ  

މާއްދާތަކުގައި  އެ  ދަޢުވާތަކުގައި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ނިޔަލަށް  މާއްދާގައި 
އެފަދައިން  ހިމަނަންވާނެއެވެ.  ދަޢުވާގައި  ތަފްސީލުތައް  ަބޔާންކުރާ 

ހުށަހެޅޭ ދަޢުވާތައް ބެލެވޭނީ މި މާއްދާގެ )ށ( ތަފްސީލުތައް ަބޔާން ނުކޮށް  
 ގައި ަބޔާންކުރާ އެކަށީގެންނުވާ ދަޢުވާއެއް ކަމުގައެވެ.

އިޚްތިލާފު އޮންނަ ބާވަތުގެ  
 މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ ފޯމު 

ހުށަހަޅާނީ   )ހ(   .56 ދަޢުވާ  މަދަނީ  ޢާންމު  ާބވަތުގެ  އޮންނަ   އިޚްތިލާފު 
ފޯމު   ޖަދުވަލުގައިވާ  ގަވާއިދުގެ  މަދަނީ   01މި  ފޯމުގައި  މި  އިންނެވެ. 

 93ވަނަ މާއްދާ އަދި    92ވަނަ މާއްދާއާއި    91އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ  
 ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލ މާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. 
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ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެހެން   97މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ   )ށ(   
މީހެއްގެ އިހުމާލުން ހަށިގަނޑަށް ލިޭބ ޖިސްމާނީ އަނިޔާގެ ދަޢުވާ ހުށަހަޅަނީ 

ފޯމު   ޖަދުވަލުގައިވާ  ގަވާއިދުގެ  މަދަނީ   14މި  ފޯމުގައި  މި  އިންނެވެ. 
ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލ މާތާއި ވަނަ މާއްދާގައި    97އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ  

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ މަޢުލ މާތު   91މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ  
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.  

ޤާނ ނުގެ   )ނ(    އިޖުރާއަތުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ   96މަދަނީ  މާއްދާގައި  ވަނަ 
އިވާ ޖުޑިޝަލް ރިވިއުގެ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގަ

ވަނަ   96އިންނެވެ. މި ފޯމުގައި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ    15ފޯމު  
 91މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލ މާތާއި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ  

 ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ މަޢުލ މާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.  
ގޮތުގެ   ަބޔާންކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި   94މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ   )ރ(  

 މަތިން ޤާނ ނުއަސާސީގެ ދެވަނަ ާބުބގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤެއް 
ނިގުޅައިގެންފިނަމަ  ކިަބއިން  މީހެއްގެ  އެއްވެސް  މިނިވަންކަމެއް   ނުވަތަ 
ޙައްލެއް އިންސާފުވެރި  މައްސަލައަށް  އެ  ހިފަހައްޓައިފިނަމަ   ނުވަތަ 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުރާ ދަޢުވާ   65ގެ  ހޯދުމަށްޓަކައި ޤާނ ނުއަސާސީ
އިންނެވެ. މި   01ކޯޓަށް ހުށަހަޅަނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު  

މާއްދާ އާއި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ   91ފޯމުގައި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ  
މަޢުލ މާތު    94ޤާނ ނުގެ   ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ވެ. ހިމަނަންވާނެއެ

އިޚްތިލާފެއް ނެތް ބާވަތުގެ  
 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު 

ވަނަ ާބުބގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އިޚްތިލާފެއް ނެތް   15މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ    .57
ާބވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ާބވަތުގެ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާނީ ތިރީގައި  

ފޯމުތަކުންނެވެ. އަދި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ މި ަބޔާންކުރާ  
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލ މާތާއި މި ގަވާއިދުގައި    169ޤާނ ނުގެ  

 ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލ މާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. 
 ؛އިން 16ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު ތަރިކައިގެ މައްސަލަތައް މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(   
ގަވާއިދުގެ  )ށ(    މި  މައްސަލަތައް  ވަކިކުރުމުގެ  މުދާ  ިބންަބއިކުރުމާއި 

 ؛އިން 17ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 
ގަވާއިދުގެ  )ނ(    މި  މައްސަލަތައް  ދިނުމުގެ  ވަޞިއްޔަތުން  ނުވަތަ  ހިަބ 

 ؛އިން 18ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 
މިލްކުވެރިކަން ސާިބތުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ  )ރ(  

 ؛އިން 19ފޯމު 
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ިބން )ިބމުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި އެއްމެދު އިމާރާތާއި އެއްމެދު އިމާރާތުގެ  )ބ(   
ަބދަލުކުރުމުގެ  މިލްކުވެރިކަން  ިބމުގެ  ވިއްކުމާއި  ހިމެނޭ(  ފްލެޓްތައް 

ގަވާއިދުގެ މި  ޖަދުވަލުގައިވާ މައްސަލަތައް    
  ؛އިން 20ފޯމު 

ތަރިކަ މުދަލެއްގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއްގެ ނުވަތަ އެ ނ ން ވެސް މުދަލެއްގެ  )ޅ(  
މައްސަލަތައް  ކުރުމުގެ  ޢައްޔަން   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު 

 ؛އިން 21މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 
މަތީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ާބވަތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި އިޚްތިލާފެއް  )ކ(   

ތުގެ އެހެނިހެން މަދަނީ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަށާއި، އަމުރުތައް ނެތް ާބވަ
ނިންމައިދިނުމަށް   ކަންކަން  އޮންނަންޖެހޭ  ނިންމުމެއް  ކޯޓުގެ  ހޯދުމަށާއި، 
ހުށަހަޅާނީ  ކޯޓަށް   އެދި 

 އިންނެވެ. 22މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

  180ނެތްނަމަ، މުވައްރިސު ނިޔާވި ތާރީޚުން ފެށިގެން  މަޤުބ ލު އުޒުރެއް   )ހ(   .58  ތަރިކައިގެ މައްސަލަ
ކޯޓަށް  މައްސަލަ  ތަރިކައިގެ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  އަށްޑިހައެއް(  )ސަތޭކަ 

 ހުށަހެޅުމަށް ވާރިޘުން މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.
އޮތް   )ށ(    މަޞްލަޙަތު  ނުވަތަ  ވާރިޘަކަށް  ހުށަހެޅޭނީ  މައްސަލަ  ތަރިކައިގެ 

ފަރާތަކަށެވެ. ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ވާރިޘުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 
ޤާނ ނީ  ނުވަތަ  ޝަރުޢީ  ކުޑަކުއްޖާގެ  އެ  ފަރާތުންނަމަ،  ކުޑަކުއްޖެއްގެ 

 ަބލަދުވެރިޔާއަށް ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  
ފޯމުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ  

  ޢުލ މާތުމަ 

މަޢުލ މާތު  )ހ(   .59 އަންނަނިވި  ފޯމުގައި  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ތަރިކައިގެ 
 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 ؛މަރުހ މުގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި އައިޑީ ކާޑު ނަންަބރު (1)  
 ؛ވާރިޘުންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން( (2)  

 ؛ލިޔުމެއް ނުވަތަ ހެކިމަރުހ މުގެ މަރު ސާިބތުވާ  (3)   
ތަރިކައިގައި ހުރި މުދަލާއި ފައިސާ އަދި ޙައްޤުތައް )އެނގިހުރި   (4)   

 މިންވަރަކުން( 
ހުރި   (5)    ދައްކަން  އަދި  ދަރަނި  ހުރި  ލިެބން  ހިމެނޭ  ތަރިކައިގައި 

 ؛ދަރަނި )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން( 
މަރުހ މު ހިމެނޭގޮތުން ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާ ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ  (6)   

 ؛ މައްސަލައެއް އޮތްކަން އެނގޭނަމަ އެކަން
ތަރިކައިގައި ހުރި މުދާ ހުރި ތަންތަނާއި އެ މުދާ ބަލަހައްޓަމުން  (7)   

 ؛ގެންދާ ފަރާތް )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން(
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ތެރެއިން ރަހުނެއް ނުވަތަ އެ ނ ން ތަރިކައިގައި ހުރި މުދަލުގެ   (8)   
ވެސް އިލްތިޒާމެއް އުފެދިފައިވާ މުދަލެއް ހުރިނަމަ އެ މަޢުލ މާތު  

   ؛)އެނގިހުރި މިންވަރަކުން(
ތަރިކައިގައި ހިމެނޭ މުދަލުގެ ތެރެއިން އާމްދަނީ ލިިބލިިބ ހުރި  (9)   

މުދަލެއް   އެ  މުދަލަކާއި،  އެ  ހުރިނަމަ،  ބަލަހައްޓާ  މުދަލެއް 
)އެނގިހުރި  ތަފްސީލު  އާމްދަނީގެ  ލިެބމުންދާ  ފަރާތާއި، 

 މިންވަރަކުން(. 

ވާރުތަ މުދަލުން ލިބޭ ބައި  
ވާރިޘުން އެކަކު އަނެކަކަށް  

 ހަދިޔާކުރުން 

ތަރިކައިގެ މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި އެއް ވާރިޘުކަށް ތަރިކައިން ލިޭބ ަބއި އެ  )ހ(   .60
ވާރިޘަ އެހެން  ހިމެނޭ  ކުރާނަމަ، ތަރިކައިގައި  ހަދިޔާ   ކަށް 

އެ ޤަޟިއްޔާގެ ތެރޭގައި ހަދިޔާކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ހިންގައި ޝަރީޢަތުން 
 ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތަރިކައިގެ މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި  )ށ(   
ވާރިޘަކަށް   އަނެއް  ވާރިޘަކު  ފަރާތުގެ އެއް  ހަދިޔާދޭ  ހަދިޔާކުރާނަމަ، 

 ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ޝަރީޢަތުން ަބލަން ނުޖެހޭނެއެވެ. 

ތަކެއްޗަކީ   .61 މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން  އެ  ހުރުމާއެކު  ނުަބހައި  ތަރިކަ  އޭނާގެ  މަރުވެ،  މިލްކުވެރިޔާ  އަސްލު 
އަސްލު  ،  ޤަޟިއްޔާތައް ެބލެވޭނީވާރުތަވެރިންގެ ތަކެތިކަން ސާިބތުކުރަން އެދި ހުށަހަޅާ  
 މިލްކުވެރިޔާގެ ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ. 

ތަރިކައިގެ މައްސަލަ  
 ރައްދުކުރުން 

 ތަރިކައިގެ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ރައްދުކުރާނީ ތަރިކައިގެ އެންމެހައި ވާރިޘުންނަށެވެ.    .62

ގޯތި ބައިކުރުމުގެ މައްސަލަ  
ނިމުމުން  ތަރިކައިގެ ޤަޟިއްޔާ  

 ހުށަހެޅުން 

ތަރިކައިން ލިޭބ މުދަލުގެ ތެރޭގައި ަބންޑާރަ ގޯތި ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޯތި ނުވަތަ އެއްމެދު   .63
އިމާރާތުގެ ަބއެއް ހިމެނިގެން އެ ތަނެއް ބެހެނިވެރިންގެ މެދުގައި ަބއިކުރުމުގެ މައްސަލަ  

 ، ކޯޓުން ހިންގަންވާނީއަދި ގޯތި ނުވަތަ ތަން ަބއިކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު    ،ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ
ނިންމައި  ޝަރީޢަތުން  މައްސަލަ   ތަރިކައިގެ 
އެ ގޯއްޗެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭ މީސްމީހުންގެ ނަމުގައި އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ 

 ނުވަތަ ތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދައި ދިނުމުންނެވެ. 

ގޯތި ބައިކުރުމަށް ހުށަހަޅާ  
ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ  

 މަޢުލ މާތު 

ތަރިކައިން ލިޭބ މުދަލުގެ ތެރޭގައި ަބންޑާރަ ގޯތީގައި ހުންނަ އިމާރާތްތައް ލިިބގެން   .64
ނަމުގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ކޮށްދީފައިވާ  ރަޖިސްޓަރީ  ގޯތި  ަބންޑާރަ  އިދާރާއިން  ިބމާެބހޭ 

ލިބިގެން  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޯއްޗާއި ތަރިކައިން އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް  
ނަމުގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފައިވާ  ތަނެއް  އެ  އިދާރާއިން  ިބމާެބހޭ 

ނުވަތަ    ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީފައިވާ ގޯތި ނުވަތަ ތަން ބެހެނިވެރިންގެ މެދުގައި ަބއިކުރުމަށް
ިބން ޢައްޔަންކުރުމަށް ނުވަތަ ިބން އެއްކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު އަންނަނިވި  

 ކިޔުމާއި މަޢުލ މާތު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ލިޔެ
 ؛ ގޯތީގެ ނުވަތަ ތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ޞައްޙަ ކޮޕީ )ހ(   
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ބެހެނިވެރިންގެ ތެރެއިން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ގޯތި ނުވަތަ  )ށ(   
 ؛ތަން ަބއިކުރަން އެދޭ ގޮތުގެ ޗާޓު 

ތަން   )ނ(    ނުވަތަ  ގޮތެއް ގޯތި  އެއްަބސްވާ  ބެހެނިވެރިން  ހުރިހާ  ަބއިކުރަން 
 އޮތްނަމަ އެ މަޢުލ މާތު. 

ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން  
 ދިނުމަށް ހުށަހެޅުން 

އަންނަނިވި    .65 ފޯމުގައި  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ދިނުމުގެ  ވަޞިއްޔަތުން  ނުވަތަ  ހިަބއިން 
 މަޢުލ މާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 ؛ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދޭ މުދަލުގެ ތަފްސީލުހިަބއިން  )ހ(   
ހިަބއިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދޭ މުދަލުގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ދަރަންޏެއް  )ށ(    

ނުވަތަ އެ ނ ން ވެސް އިލްތިޒާމެއް އުފެދިފައިވާ ކަން ނުވަތަ ނ ންކަން،  
 ؛އަދި އެއިން ކަމެއް އުފެދިފައިވާނަމަ އެކަމެއްގެ ތަފްސީލު

 ؛އިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދޭ މުދަލުގެ އަތުގެވެރިކަން އޮތް ފަރާތެއްހިަބ )ނ(   
)އަށާރަ( އަހަރު ނުފުރޭ   18ހިަބއިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދޭ މީހާގެ   )ރ(  

ދަރިއަކު އަދި ޝަރުޢީގޮތުން ަބލަންޖެހޭ އެ ނ ން ވެސް މީހަކު ހުރިނަމަ 
  ؛އެކަން

 ؛ވަޞިއްޔަތުން ލިޭބ ފަރާތާ އޮތް ގުޅުންހިަބއިން ނުވަތަ  )ބ(   
ހިަބއިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދޭ މީހާގެ އެހެން ިބމެއް ނުވަތަ ދިރިއުޅޭނެ  )ޅ(  

 ؛ ތަނެއް ހުރިކަން ނުވަތަ ނެތްކަން
 ހިަބއިންދޭ ފަރާތާއި ހިަބއިން ލިޭބ ފަރާތުގެ މަޢުލ މާތު.  )ކ(   

ހިބަ އާއި ވަޞިއްޔަތުގެ  
މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ  

 ރައްދުކުރާ ފަރާތް 

ހިަބއާއި ވަޞިއްޔަތުގެ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ ރައްދު ކުރަންވާނީ ހިަބއާއި ވަޞިއްޔަތުން   .66
 ލިޭބކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

 ބިމެއް ނުވަތަ  ތަނެއް 

 ވިއްކުމުގެ މައްސަލަ 

ވިއްކުމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު އަންނަނިވި  ިބމެއް ނުވަތަ ތަނެއް   )ހ(   .67
 ލިޔުންތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 ؛ ވިއްކާ ިބމުގެ ނުވަތަ ތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ޞައްޙަ ކޮޕީއެއް (1)   
 ؛ވިއްކުމުގެ ލިޔުން (2)   
އަންނަނިވި ިބމެއް ނުވަތަ ތަނެއް ވިއްކުމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި   )ށ(   

 މަޢުލ މާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. 
 ؛ވިއްކާ ތަނުގެ ތަފްސީލު (1)   
ރަހުނެއް   (2)    ދަރަންޏެއް ނުވަތަ  އެއްވެސް  މައްޗަށް  ތަނުގެ  ވިއްކާ 

ކަން ނުވަތަ  އުފެދިފައިވާ  އިލްތިޒާމެއް  ވެސް  އެ ނ ން  ނުވަތަ 
ކަމެއް   އެއިން  އަދި  އެކަމެއްގެ  ނ ންކަން،  އުފެދިފައިވާނަމަ 

 ؛ތަފްސީލު
 ؛ވިއްކާ ތަނުގެ އަތުގެވެރިކަން އޮތް ފަރާތެއް (3)   
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މީހާގެ   (4)    އަދި    18ވިއްކާ  ދަރިއަކު  ނުފުރޭ  އަހަރު  )އަށާރަ( 
 ؛ޝަރުޢީގޮތުން ަބލަންޖެހޭ އެ ނ ން ވެސް މީހަކު ހުރިނަމަ އެކަން

ވިއްކާ މީހާގެ އެހެން ިބމެއް ނުވަތަ ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ހުރިކަން  (5)   
 ނުވަތަ ނެތްކަން.  

ވެރިފަރާތެއް އެނގެން ނެތް   )ހ(   .68 ހޮވައިގެން ގެނެވޭ ތަކެތި  އެއްޗެއްގެ  އެ  އެއްގަމުން  ކަނޑުން ނުވަތަ 
އެއްޗެއް މީހަކު ހޮވައިފިނަމަ، އެ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތް ކޯޓުން ހޯދައި އެ  
ގަވާއިދުގެ  މި  މައްސަލަތައް  ހަވާލުކުރުމުގެ  ވެރިފަރާތާ  އޭގެ  އެއްޗެއް 

ފޯމު   ފަދަ   22ޖަދުވަލުގައިވާ  އެ  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  ކޯޓަށް  އިން 
ޢާންމުކޮށް  ހޯދުމަށްޓަކައި  ވެރިފަރާތް  ކޯޓުން  މައްސަލަތަކުގައި 
ކޯޓުގެ  އެއްޗެއް  އެ  ނުފެނިއްޖެނަމަ،  ވެރިއަކު  ވެސް  އިޢުލާންކޮށްގެން 

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

ގެނެވޭ  )ށ(    ހޮވައިގެން  ހުށަހެޅޭނީ  މައްސަލަ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
 ކަމަށްވާނަމައެވެ. އެއްޗަކީ އަގެއް ހުރި އެއްޗެއް 

ދ ކޮށްލައިފިނަމަ،    .69 ޙައްޤެއް ދ ކޮށްލުން  ޙައްޤެއް  ލިިބފައިވާ  ތިމާއަށް  ޤަޟިއްޔާއެއްގައި   އެއްވެސް 
 އެ ޙައްޤު ހޯދުމަށް އަލުން ހުށައެއް ނޭޅޭނެއެވެ.
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އިޖުރާއަތުގެ   )ހ(   .70 ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަރ  ރަޖިސްޓްރާގެ މަދަނީ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނ ނުގައި 
ރަޖިސްޓްރާއަކު  ކޯޓެއްގައި  ކޮންމެ  އަދާކުރުމަށް  މަސްއ ލިއްޔަތުތައް 
ރަޖިސްޓްރާގެ  ހާލަތެއްގައި  ނެތް  ރަޖިސްޓްރާ  ހުންނަންވާނެއެވެ. 
ކޯޓު   ނުވަތަ  ކޯޓުގައި  މުވައްޒަފަކު  އެހެން  އަދާކުރާނޭ  މަސްއ ލިއްޔަތު 

 އި ހުންނަންވާނެއެވެ. ނިސްަބތްވާ ކްލަސްޓަރ ގަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ުބނާ ރަޖިސްޓްރާ އައްޔަންކުރެވެންދެން އެ މަސްއ ލިއްޔަތު  )ށ(   

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ  ޗީފް  ކޯޓުގެ  ކްލަސްޓަރގެ  ހިމެނޭ  ކޯޓު  އަދާކުރާނީ 
ހަވާލުކުރެވޭ  މަސްއ ލިއްޔަތު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ  ޗީފް  ކޯޓުގެ  ނުވަތަ 

ކްލަސްޓަރގެ ކޯޓުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ނުވަތަ  ފަރާތެކެވެ. އަދި    
ފަރާތް  ހަވާލުކުރެވޭ  މަސްއ ލިއްޔަތު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ  ޗީފް  ކޯޓުގެ 
މަސްއ ލިއްޔަތު  ރަޖިސްޓްރަރގެ  މުވައްޒަފަކަށް  އެހެން  ފިޔަވައި 

 އަދާނުކުރެވޭނެއެވެ.

ރަޖިސްޓްރާގެ  
މަސްއ ލިއްޔަތުތަކާއި  

 ޒިންމާތައް 

 ރަޖިސްޓްރާގެ މަސްއ ލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.   .71
ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ަބލަހައްޓައި، އަދާހަމަކޮށް، އެ   )ހ(  

 ރަޖިސްޓަރީ ޢާންމުންނަށް ެބލޭނެ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމުކުރުން.  

ރިޕޯޓުތައް  )ށ(    ގޮތުގެ  ނިންމި  ޝަރީޢަތް  ނިންމުންތަކާއި  ނިންމާ  ކޯޓުން 
ޚަޞްމުންނަށް ދ ކޮށް، މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް ޢާންމުންނަށް  

 ބެލޭނެ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމުކުރުން. 
ކޯޓުން ަބލާ މައްސަލަތަކުގެ ފައިލުތަކާއި، އަޑާއި މަންޒަރުގެ ރެކޯޑިންތައް  )ނ(    

ކަނޑައަޅާ   އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  ޖުޑިޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމެންޓް 
 އުޞ ލަކުން އަރްޝީފްކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސޭކަން ކަށަވަރުކުރުން. 

ބަލަހައްޓާ )ރ(    ލިޔެ  ރެކޯޑުތައް  ޝަރީޢަތްތަކުގެ  ކޭސް  ކޯޓުގެ  ފޮތްތަކާއި،   
މައްސަލަތަކާގުޅޭ  ވަސީލަތްތަކާއި،  އިލެކްޓްރޯނިކް  މެނޭޖްމަންޓުގެ 
ބެލެހެއްޓުމާއި،  ނިޒާމު  ަބދަލުކުރުމުގެ  ލިޔެކިޔުންތައް  އިލެކްޓްރޯނިކް 
ނިޒާމުތައް  އިލެކްޓްރޯނިކް  ލިޔެކިޔުންތަކާއި،  އެންމެހައި  ޝަރީޢަތާގުޅޭ 

 ލަހައްޓަމުން ގެންދޭތޯ ެބލުން. ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞ ލުތަކާ އެއްގޮތަށް ަބ
ޝަރީޢަތުގެ  )ބ(     ނަގައިދޭ  ޚަޞްމުންނަށް  ޙުކުމްތަކުން  ޤަޟިއްޔާތަކުގެ 

 ނަށް އެހީތެރިވެދިނުން.  ފަނޑިޔާރުންޚަރަދުތައް ހިސާުބކުރުމުގައި 
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ކަނޑައެޅިފައިވާ  )ޅ(    ޑިވިޝަނެއްގައި  ވަކި  ކުރުމުގެ  ތަންފީޒު   ޙުކުމް 
ވަކި މުވައްޒަފުންތަކެއް ނެތްނަމަ، ކޯޓުތަކުގައި ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގައި 

 ނަށް އެހީތެރިވެދިނުން. ފަނޑިޔާރުން
އަގުކުރާނޭ ޚާއްޞަ މުވައްޒަފުން ނެތް ކޯޓުތަކުގައި އަގުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  )ކ(   

 އިންތިޒާމުކުރުން. 
ކޯޓަށް  )އ(    ގުޅިގެން  ސުވާލަކާ  އެއް  ޤާނ ނީ  ނުވަތަ  މައުޟ ޢުއެއްގައި  އެއް 

މައްސަލަ  ގިނަ  މައްސަލައަށްވުރެ  އެއް  ކޯޓުތަކަށް  އެހެން  ނުވަތަ 
ހުށަހެޅިފައިވޭތޯ ބަލައި، އެފަދަ މައްސަލަތަކެއް ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ، އެކަން 

 ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން.  ފަނޑިޔާރުގެ ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުއިސް
ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެ   404މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ   )ވ(   

 ޢައްޔަންކޮށްފައިނުވާމަތިން، ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނ ނީ ވަކީލަކު 
ފޯމުތައް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި  ކޯޓަށް   ޙާލަތެއްގައި، 
އިޖުރާއީ   ކޯޓުގެ  ޚަޞްމުންނަށް  ކަންކަމުގައި  އެހެނިހެން  ފުރުމުގައާއި 

ކަނޑައަޅައި މުވައްޒަފަކު  ކޯޓުން  ކޮންމެ  ދިނުމަށް  އެ    ،މަޢުލ މާތު 
ޢާންމުކޮށް އެންމެންނަށް އެނގޭނެ މުވައްޒަފުގެ މަޢުލ މާތާއި ގުޅޭނެ ގޮތް  

 ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން. 

ރަޖިސްޓްރާގެ ނިންމުން އަލުން  
  ބަލައިދިނުމަށް ހުށަހެޅުން 

ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާގެ މަސްއ ލިއްޔަތަކީ ޝިުބހު ޤަޟާއީ މަސްއ ލިއްޔަތެއް  )ހ(   .72
ކަމަށްވާތީވެ، ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާ އެ ހައިސިއްޔަތުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ 

ކޯޓުގެ   އެ  ގޮތަށް  ޤާނ ނުގައިވާ  ކޯޓުތަކުގެ   ފަނޑިޔާރަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ 
  ފަނޑިޔާރަށް ކުރާ  ނުވަތަ އެ މަސްއ ލިއްޔަތު އަދާ  ފަނޑިޔާރަށްނުވަތަ އިސް

 ހުށަހެޅިދާނެ ނިންމުމެކެވެ.  އަލުން ަބލައިދިނުން އެދި
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަލުން ަބލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ  )ށ(   

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

  އިޖުރާއަތުތައް 

އެ  )ހ(   .73 ނުވަތަ  ފޯމު  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ނުވަތަ  ދަޢުވާ   ނ ން  ކޯޓަށް 
ފޯމުގައި  އެ  ލިުބމުން  ލިޔުންތައް  ަބޔާންތަކުގެ  ފޯމުތަކާއި   ވެސް 

ޤާނ ނުގެ   އިޖުރާއަތުގެ  ޤާނ ނުގެ   99މަދަނީ  އެ  އާއި  މާއްދާ   ވަނަ 
ގަވާއިދުގައި  މި  ކަންކަމާއި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާތަކުގައި  އެހެން 
ކޯޓުގެ  ފުރިހަމަވޭތޯ  ކަންކަން   ަބޔާންކޮށްފައިވާ 

 ރަޖިސްޓްރާ ަބލަންވާނެއެވެ. 
އެހެނިހެން ލިޔުންތައް ކޯޓަށް ލިުބމާއެކު އެ  ދަޢުވާ ފޯމާއި މައްސަލަތަކުގެ   )ށ(   

ފޯމު ނުވަތަ ލިޔުން ލިުބނު ތާރީޚާއި ގަޑި އެނގޭނެ ގޮތަކަށް ކޯޓުން އެ 
 ފޯމުގައި ނުވަތަ ލިޔުމުގައި ތައްގަނޑެއް ޖަހަންވާނެއެވެ. 

މަސައްކަތު )ނ(    ރަސްމީ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ހުށަހަޅާ  ފޯމު   ދަޢުވާ 
ތެރޭގައި  5 ދުވަހުގެ  ފޯމު، )ފަހެއް(  ދަޢުވާ  ހުށަހެޅިފައިވާ    

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފުރިހަމަވާކަން ނުވަތަ ނ ންކަން އެ  
 އަންގަންވާނެއެވެ. ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ރަޖިސްޓްރާ

ދަޢުވާ ފޯމު އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭނަމަ އެކަން ކުރަން ނުވަތަ އިތުރު ލިޔުމެއް  )ރ(  
ރަޖިސްޓްރާ ކުރަން   އެކަމެއް  މުއްދަތެއްގައި  ވަކި   ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ 

ދޭ މުއްދަތަކީ   ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ. ކަމެއް ކުރަން  ރަޖިސްޓްރާ
 އެކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ކަމަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. 

މު )ބ(    ދޭ  ހުށަހެޅުމަށް  އިޞްލާޙުކޮށް  އިޞްލާޙު ފޯމު  ފޯމު  އެ  އްދަތުގައި 
ނުކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ ފުރިހަމަކުރަން އަންގާ ކަމެއް ފުރިހަމަ ނުކޮށްފިނަމަ 
އިޚްތިޔާރު    ބާޠިލުކުރުމުގެ  ފޯމު   އެ 

ފޯމެއް   ރަޖިސްޓްރާއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. މި ަބޔާންކުރި ގޮތަށް  ރަޖިސްޓްރާ
 އޮތް ހުރަހެއް ނ ނެވެ.ބާޠިލުކުރުމަކީ އަލުން ދަޢުވާ ފޯމެއް ހުށަހެޅުމަށް 

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

ލަސްވެގެން   ފޯމުތަކާމެދު  އެފަދަ  )ސައުވީސް(   24ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، 
ރަޖިސްޓްރާ ތެރޭގައި   އިތުރަށް   ގަޑިއިރުގެ  އަދި  ނިންމައި،  ގޮތެއް 

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ކަންކަން  އިދާރީ  އެހެނިހެން  އެ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ   ،
ރއާ ނުވަތަ އެ ފަނޑިޔާރަމައްސަލައިގެ ފައިލާއެކު އެ ފޯމު ކޯޓުގެ އިސް  
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އެއް   މެޖިސްޓްރޭޓާ ފަނޑިޔާރަކޯޓަކީ  އެ  ކޯޓެއްނަމަ  މަސައްކަތްކުރާ  ކު 
 ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.  

ނުވަތަ އެ ނ ން  ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ދަޢުވާ ފޯމު ނުވަތަ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު    .74   ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ 
ފީ ކުރުމަށްޓަކައި  ރަޖިސްޓަރީ  ކޯޓުގައި  ފޯމެއް  ފީ  އެއް  ވެސް  އެ  ދައްކަންޖެހޭނަމަ، 

ފަހުން   ފޯމު  ދަޢުވާ  ފީއަކީ  މި  ދައްކަންވާނެއެވެ.  ކޯޓަށް  ފަރާތުން  ޚަޞްމުގެ 
އަނުބރާ ލިޭބނެ   ،ނުވަތަ މައްސަލަ އަނުބރާ ގެންދިޔަނަމަވެސް   ،ބާޠިލުކުރިނަމަވެސް
 ވެ. ފައިސާއެއް ނ ނެ

   ފޯމު ބާޠިލުކުރުމަށް  
ރަޖިސްޓްރާ ނިންމި ނިންމުން  

 އަލުން ބެލުން 

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގައި ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ(   .75
ަބލައި  ފޯމު  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ނުވަތަ  ފޯމު  ދަޢުވާ  ސަަބަބކަށްޓަކައި 
ނުގަތުމަށް ނުވަތަ ބާޠިލުކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރާ ނިންމާ ނިންމުމަކީ ޤާނ ނާ 

މަ، ސަަބުބ ަބޔާންކޮށް އެއްގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް ނުދެކޭނަ
ނުވަތަ އެ ކޯޓަކީ    ފަނޑިޔާރަށްއެ ނިންމުމެއް އަލުން ބަލަން އެދި އިސް  

ކޯޓެއްނަމަ ފަނޑިޔާރައެއް   މަސައްކަތްކުރާ   ކު 
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ފަނޑިޔާރަށްއެ 

ހުށަހަޅާނަމަ،  )ށ(    މަތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ހ(  މާއްދާގެ   މި 
ނިންމިތާ   ނިންމުން  ތެރޭގައި   07އެ  ދުވަހުގެ   )ހަތެއް( 
 އިން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.  22މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތް  
މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ  

  ހުށަހެޅުން

އިލެކްޓްރޯނިކް  )ހ(   .76 ފެށިގެން  ދުވަހުން  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  މި 
ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް، އެންމެ ކުޑަމިނުން އީމެއިލްގެ ޒަރީއާއިން، މަދަނީ 
މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމު މަދަނީ މައްސަލަ ަބލާ ކޮންމެ ކޯޓެއްގައި 

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. 
ގަ )ށ(    )ހ(  މާއްދާގެ  ދަޢުވާ މި  ހުށަހަޅާ  ވަސީލަތަކުން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އި 

ރަސްމީ   ކޯޓުގެ  ބަލާނީ  ކަމުގައި  ހުށަހެޅި  ކޯޓަށް  ތާރީޚުގައި  އެ  ފޯމެއް 
ފޯމެއް   އެ  ކުރިން  ގަޑީގެ  ަބންދުކުރާ  ކޯޓު  ދުވަހު  މަސައްކަތު 
ފޮނުވާފައިވާނަމައެވެ. ކޯޓު ބަންދުކުރާ ގަޑީގެ ފަހުން ފޮނުވާ ފޯމުތައް ފޮނުވި 

ކަމުގައި ބަލާނީ ޖެހިގެން އެންމެ އަވަހަށް އަންނަ ރަސްމީ ބަންދު  ތާރީޚު  
 ނ ން ދުވަހުގެ ތާރީޚެވެ. 

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

 ލާޒިމުވެގެންނުވެއެވެ. 
އެހެނިހެން   )ނ(    ފޯމާއި  ދަޢުވާ  މެދުވެރިކޮށް  ވަސީލަތެއް  އިލެކްޓްރޯނިކް 

އޮތްނަމަވެސް،  ހަމަޖެހިފައި  އިންތިޒާމު  ހުށަހެޅުމުގެ  ކޯޓަށް  ލިޔެކިޔުން 
 ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެ ފޯމާއި ލިޔެކިޔުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ހުރަހެއް ނެތެވެ. 
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ހު )ރ(   ކޯޓަށް  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ  )ނ(  މާއްދާގެ  ފައިސާ މި  ފޯމަށް  ށަހަޅާ 
ކަނޑައެޅިފައިވާ  މެދުވެރިކޮށް  ވަސީލަތްތައް  އިލެކްޓްރޯނިކް  ދެއްކުމުގައި 

 ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ދެއްކިދާނެއެވެ. 
  
 

 

ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާ މައްސަލައެއްގެ ދަޢުވާ ފޯމު ަބލައިގަނެ އެ މައްސަލައެއް   )ހ(   .77 މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީވުން 
ނަންަބރެއް  ޤަޟިއްޔާ  މައްސަލައަކަށް  ކޮންމެ  ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއެކު 
ދޭންވާނެއެވެ. އަދި މައްސަލައިގެ ފައިލު ހެދުމަށްފަހު، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް 

ލުކުރަންވާނެއެވެ. އެ އާ ހަވާފަނޑިޔާރުމައްސަލައިގެ ފައިލު ކޯޓުގެ އިސް  
ކު މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓެއްނަމަ މައްސަލައިގެ ފައިލު ފަނޑިޔާރަކޯޓަކީ އެއް  

 އާ އެވެ. ފަނޑިޔާރުހަވާލުކުރާނީ އެ 

ކޯޓަށް ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން މައްސަލައެއްގައި ވަގުތީ  )ށ(   
ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ އަމުރުގެ  އަމުރެއް ހޯދުމަށް އެދި ޚަޞްމަކު 
މައްސަލަ ވެސް ހިންގަންވާނީ ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ގަވާއިދުން 

 ވެ.  ރަޖިސްޓަރީކޮށް، ޤަޟިއްޔާ ނަންަބރެއް ދީގެންނެ

ހުށަހެޅޭ  )ނ(    މިކޯޓަށް  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި  ޤާނ ނާއި  އިޖުރާއަތުގެ  މަދަނީ 
މަދަނީ މައްސަލަތަކަށް ދޭނީ އެހެން ާބވަތްތަކުގެ މައްސަލަތަކާ ތަފާތުވާނޭ  
ވަކި ޤަޟިއްޔާ ނަންަބރެކެވެ. އަދި ޤަޟިއްޔާ ނަންަބރުން އެ މައްސަލައަކީ  

 ވެ.މަދަނީ މައްސަލައެއްކަން އެނގެންވާނެއެ
ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ މަދަނީ މައްސަލައަށް   2022އެގޮތުން މިކޯޓުގެ  

 ޤަޟިއްޔާ ނަންަބރު ދޭނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ. 
 2022-Q8-CIV-01 

ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޤަޟިއްޔާތަކަށް ދޭނީ ވަކި ޤަޟިއްޔާ ނަންަބރެކެވެ.  )ރ(  
 ގޮތަށެވެ. އެ ނަންަބރު ދޭނީ އަންނަނިވި 

 މިސާލު:  
2022-Q8-ENF-01 

މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރު  
 ޢައްޔަންކުރުން 

މަސައްކަތްކުރާ  )ހ(   .78 ފަނޑިޔާރުން  ގިނަ  ފަނޑިޔާރަކަށްވުރެ  އެއް  ކޯޓަކީ  އެ 
އަށް ލިުބމުން ލަސްނުކޮށް ފަނޑިޔާރުކޯޓެއްނަމަ މައްސަލައިގެ ފައިލު އިސް

މައްސަލައެއް ބަލާނޭ ފަނޑިޔާރު  މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ އުސ ލުން އެ  
 ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.
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ގިނަ  ފަނޑިޔާރަށްއެއް   )ށ(    ކޯޓުތަކުގައި   ފަނޑިޔާރުންވުރެ  މަސައްކަތްކުރާ 
ކަނޑައަޅާނީ ުބރުހަމަވަންދެން ތަރުތީުބން    ފަނޑިޔާރުންމައްސަލަ ބަލަން  

 ެބހެމުންދާނޭ ގޮތަށެވެ.ނަށް މައްސަލަތައް ހަމަހަމައަށް  ފަނޑިޔާރުންހުރިހާ  
ަބޔާންކުރެވުނު   ފަނޑިޔާރުންމައްސަލަތަކަށް   މި  ޢައްޔަންކުރުމުގައި 

 ތަރުތީަބށް ޢަމަލުކުރެވޭކަން އިސްފަނޑިޔާރު ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތައް  
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާ ޙަވާލުކުރުން 

ަބލާ   )ހ(   .79 މަދަނީ   ފަނޑިޔާރަށްމައްސަލަ  ލިބުމުން،  ފައިލު  މައްސަލައިގެ 
ޤާނ ނުގެ   ގައި   34އިޖުރާއަތުގެ  ލިޔެކިޔުންތައް(  )ކޯޓުގެ  ާބުބ  ވަނަ 

ތެރެއިން،  ގޮތްތަކުގެ   ަބޔާންކޮށްފައިވާ 
ލިޔުންތައް  ފޯމާއި  ދަޢުވާ  ފަރާތަށް  ދަޢުވާލިޭބ  މައްސަލައިގައި  އެ 

ރީ ސެކްޝަނުން  ގެ އިދާފަނޑިޔާރުނުވަތަ   ފަނޑިޔާރުރައްދުކުރާނެ ގޮތެއް 
ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. އެއަށްފަހު، ކަނޑައެޅުނު އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތަށް، ވީހާ 
ފޯމާއި   ދަޢުވާ   އަވަހަކަށް 
އިޖުރާއަތުގެ  މަދަނީ  ލިޔެކިޔުންތަކާއި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފޯމާއެކުގައި  އެ 

ދަޢުވާލިޭބ    101ޤާނ ނުގެ   ލިޔުންތައް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 
 ށް ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ. ފަރާތަ

ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތާ ގުޅޭނެ މޮަބއިލް ފޯނު ނަންަބރެއް ނުވަތަ އެ ނ ން ވެސް  )ށ(   
އެހެން އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާއެއް އެނގެން އޮތްނަމަ، ކޯޓުން އެ ފަރާތަކަށް 
ފޮނުވާ ޓެކްސްޓް މެސެޖަކުން ނުވަތަ ފޯނުން ގުޅައިގެން އެ ފަރާތެއް ކޯޓަށް  

ދަޢުވާ ފޯމާއި ލިޔުންތައް ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތާ ހަވާލުކުރަން ކޯޓުން ޙާޟިރުކޮށް  
 އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތަކުން  )ނ(   
ޓެކްސްޓް މެސެޖެއް ފޮނުވާނަމަ، އެ މެސެޖުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ 

ވެްބ ލިންކެއް ފޮނުވުމުގެ ވަސީލަތް ހުރިނަމަ އެކަން އެގޮތަށް ކޯޑެއް ނުވަތަ  
ގޮތަކަށް  ކަށަވަރުކުރެވޭނެ  ގޮތުގެމަތިން،  މި  ކުރަންވާނެއެވެ.  އިންތިޒާމު 
ފޯނުން ނުވަތަ އެ ނ ން ވެސް އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާއަކުން ކޯޓުން އަންގާ 

ޙާޟި  ކޯޓަށް  އަމުރަކީ  ޙާޟިރުވުމުގެ  ފޮނުވާ  ނުވަތަ  ރުވުމަށް އެންގުމަކީ 
އަންގައި އަތުން އަތަށް ރައްދުކުރާ އެންގުމަކާ ނުވަތަ ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ 
ގޮތުން   ޤާނ ނީ  އަދި  ލިިބގެންވާ،  ާބރު  ޤާނ ނީ  އެއްފަދައިން  އަމުރަކާ 

 ތަންފީޒުކުރެވޭނެ އެންގުމެއް ނުވަތަ އަމުރެކެވެ.
ސެކްޝަނަކަށް    ފަނޑިޔާރެއްގެމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ބޭނުމަށް، ކޯޓުގެ ކޮންމެ   )ރ(  

ސްމާޓް ފޯނަކާއި ކޯޓުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނަންަބރެއް ނުވަތަ 
ނަންަބރުތަކެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ކޯޓުގެ މޮަބއިލް ފޯނު ނަންަބރުތަކާއި 
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ޒަރީއާތަ އިލެކްޓްރޯނިކް  އެހެން  ގުޅޭނެ  ކޯޓުގެ ކޯޓާ  މަޢުލ މާތު  ކުގެ 
 ވެްބސައިޓުގައި ޢާންމުކޮށް ފެންނަން ހުންނަންވާނެއެވެ. 

 
 

 

ފޯމާއި، މަދަނީ  އިޚްތިލާފު އޮންނަ ާބވަތުގެ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ދަޢުވާ )ހ(   .80 ބަޔާން ބަދަލު ކުރުން 
ޤާނ ނުގެ   ފޯމުތަކާއި  101އިޖުރާއަތުގެ  ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި   ވަނަ 

ލިުބމުން،   ފަރާތަށް  ދަޢުވާލިޭބ   ލިޔެކިޔުންތައް 
ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ލިޭބ  ފަރާތަށް  ދަޢުވާލިޭބ  ލިޔުންތައް   އެ 

ވަނަ   108)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ    14
ހަވާލުވިކަން މާއްދާގަ ފޯމާ  ދަޢުވާ  ފުރިހަމަކޮށް  ކަންކަން  ުބނެފައިވާ  އި 

ފޯމު   ޖަދުވަލުގައިވާ  ގަވާއިދުގެ  )މި  ލިޔުން  ކޯޓަށް 2އަންގައިދޭ   )
 ފޮނުވަންޖެހޭނެއެވެ.  

ޤާނ ނީ   )ށ(    ވެސް  ނ ން  އެ  ނުވަތަ  ކުންފުންޏެއް  ފަރާތަކީ  ދަޢުވާލިޭބ 
ޤާނ ނުގެ   އިޖުރާއަތުގެ  މަދަނީ  މާއްދާގެ  107ޝަޚްޞެއްނަމަ،   ވަނަ 

ބޭނުމަށް ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރަންވާނީ 
 އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތެކެވެ.

ހިންގާ  (1)    ތަނެއް  އެ  ނުވަތަ  ޯބޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ 
 ނުވަތަ  ؛ފަރާތުގެ ޤަރާރަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނ ނީ ވަކީލެއް

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ ނުވަތަ އެތަނެއް ހިންގާ ފަރާތުގެ   (2)   
އިސް  ހިންގުމުގެ  ކުންފުނީގެ  އެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޤަރާރަކުން 

 މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެއް. 
ޤާނ ނުގެ   ދަޢުވާ )ނ(    އިޖުރާއަތުގެ  މަދަނީ  މާއްދާގައި   101ފޯމާއި،  ވަނަ 

ލިޔެކިޔުން ލިުބމުން، ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތަށް ދަޢުވާ ފޯމު  ަބޔާންކުރާ ފޯމުތަކާއި
ތެރޭގައި  14ރައްދުކުރެވޭތާ   ދުވަހުގެ  ދަޢުވާއަށް  )ސާދަ( 
 ރައްދުދޭންވާނެއެވެ. 

ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްއާމެދު  
 ސުވާލު އުފެއްދުން 

އުފައްދާނަމަ )ހ(   .81 ސުވާލު  އިޚްތިޞާޞްއާމެދު  ކޯޓުގެ  ފަރާތުން   ،ދަޢުވާލިޭބ 
 ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ފޯމުތަކާއި   101މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ  
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ރައްދުކުރެވޭތާ   ފަރާތަށް  ދަޢުވާލިޭބ  ދުވަހުގެ   14ލިޔެކިޔުން  )ސާދަ( 
 އަންނަނިވި ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ތެރޭގައި

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

 ؛ފޮނުވުން
ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްއާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ދިނުން އެދޭ ފޯމު   (2)   

ފޯމު   ޖަދުވަލުގައިވާ  ގަވާއިދުގެ  ކޯޓަށް 3)މި  ފުރިހަމަކޮށް   )
 ފޮނުވުން. 

ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުން ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްއާމެދު ސުވާލު އުފައްދާފައިނުވާނަމަ  )ށ(   
 ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ފޯމުތަކާއި   101މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ  

ރައްދުކުރެވޭތާ   ފަރާތަށް  ދަޢުވާލިޭބ  ދުވަހުގެ   14ލިޔެކިޔުން  )ސާދަ( 
 ތެރޭގައި ދަޢުވާއަށް ރައްދުދޭންވާނެއެވެ. 

ދަޢުވާފޯމާއެކު     ފަރާތަށް  ދަޢުވާލިޭބ  ދިނުމަށް  ރައްދު  ދަޢުވާއަށް 
ގޮތަކުން  ދީފައިވާ  އިރުޝާދު  ލިޔުންތަކުގައި  ފޯމުތަކާއި  ހަވާލުކޮށްފައިވާ 

 ކުރެ ގޮތެއް އިޚްތިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން
 ؛ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްަބސްވުން (1)   
 ؛ދަޢުވާގެ ަބޔަކަށް އެއްަބސްވެ އަނެއް ަބޔަށް އިންކާރުކުރުން (2)   
 މުޅި ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރުން. (3)   

ކޯޓުން ލިޔެ ކިޔުންތައް  
 ބަލައިގަތުން 

ލިޔެކިޔުންތައް   .82 ފޯމުތަކާއި  ހުށަހަޅާ  ކޯޓަށް  ރައްދުގައި  ދަޢުވާގެ  ފަރާތުން  ދަޢުވާލިޭބ 
ހަވާލުވި   އަދި  ގަޑި  ތާރީޚާއި  ހުށަހެޅި  ކޯޓަށް  ލިޔުންތައް  އެ  ބަލައިގަތުމަށްފަހު، 

 މުވައްޒަފެއް އެނގޭނޭ ގޮތަށް އޭގައި ކޯޓުގެ ތައްގަނޑެއް ޖަހަންވާނެއެވެ.

ކޯޓުން ލިޔެކިޔުންތައް  
ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް  

 ރައްދުކުރުން 

ގޮތުން    .83 ރައްދުދިނުމުގެ  ލިޔުންތައް ދަޢުވާއަށް  ހުށަހަޅާ  ކޯޓަށް  ފަރާތުން  ދަޢުވާލިޭބ 
ނ ން   ަބންދު  ފަރާތަށް    2ރަސްމީ  ދަޢުވާކުރާ  ދުވަސްތެރޭގައި  )ދޭއް( 

 ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ.

(1) 
 މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވުން 

 

ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުން މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްަބސްވާނަމަ ދަޢުވާގެ ލިޔުންތައް  )ހ(   .84 މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވުން 
)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ   14ލިޭބ ތާރީޚުން ފެށިގެން  

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.  104ޤާނ ނުގެ 
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ަބސްވާކަން ަބޔާންކުރާނީ މި މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްަބސްވާނަމަ އެއް (1) )ށ(   
ގައި ަބޔާންކުރާ މުޅި ދަޢުވާއަށް    4ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު  

ކޯޓަށް   ފަރާތުން  ދަޢުވާލިޭބ  ނުވަތަ  ފޯމުންނެއެވެ.  އެއްަބސްވާ 
 ފޮނުވާ ސިޓީއަކުންނެވެ.   

މުޅި   (2)    ކަމަށްވާނަމަ،  ސިޓީއަކުން  އެއްަބސްވަނީ  ދަޢުވާއަށް  މުޅި 
އަންގާއިރު،   އެކަން  ކޯޓަށް  އެއްަބސްވެ   ދަޢުވާއަށް 
ދަޢުވާއެއްނަމަ ހޯދުމުގެ  ފައިސާ  ދަޢުވާއަކީ   ، އެ 

އެ ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކުރާނެ ތާރީޚެއް ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުން  
އެއް ދަޢުވާއަށް  އަންގަންވާނެއެވެ.  ކޯޓަށް ކޯޓަށް  ަބސްވާކަން 

އެ  ޙާޟިރުގައި  ޣައިރު  އޭނާގެ  ލިޔުމުގައި  އެ  އަންގާއިރު، 
 މައްސަލައިގައި ޙުކުމްކުރުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ.

މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްަބސްވަނީ ސިޓީއަކުން ކަމަށްވާނަމަ، ސިޓީ   (3)   
އޮންނަންވާނީ ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުން ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާން 
ސިޓީގައި   މަޢުލ މާތު  ގުޅޭނޭ  އެފަރާތާ  އަދި  ޖަހާފައެވެ. 
ގޮތުގައި   އެޓޭޗްމެންޓެއްގެ  ސިޓީ  މި  ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 އީމެއިލްއިން ފޮނުވިދާނެއެވެ.  
ލިބުމުން )ނ(    އޭނާއަށް ،  ސިޓީ  ކޯޓުން  ފަރާތުންކަން  ދަޢުވާލިޭބ  ފޮނުވީ  ސިޓީ 

 ގުޅައި ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. 
އެއްަބސްވާކަން  )ރ(   މުޠުލަޤުކޮށް  ދަޢުވާއަށް  މުޅި  އިާބރާތުން  ސިޓީގައިވާ 

ނުކުރެވޭނަމަ ގޮތަކަށް ،  ކަށަވަރު  ދެގޮތުންކުރެ  އަންނަނިވި 
 ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ.

ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށް އޭނާއާ ސުވާލުކޮށް ަބޔާނެއް  (1)   
 ؛ނެގުން

ޝަރީޢަތުގެ  (2)    މައްސަލަ  ަބލައި  ކަމަށް  ނެތް  އިޢުތިރާފުވެފައި 
 މަރުޙަލާއަށް ފޮނުވުން.

އެއްަބސްވެވޭނީ،   )ބ(    ދަޢުވާއަށް  ފަރާތަށް  ފަރާތަށް ދަޢުވާލިޭބ  ދަޢުވާކުރާ 
އޮތް  އިޚްތިޔާރު  އެއްަބސްވުމުގެ  ފަރާތަށް  ދަޢުވާލިޭބ  އަދި  ޙައްޤުވާ 
ފަރުވާއެއް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ކުޑަކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން 
އެއްަބސްވެވޭނީ  ދަޢުވާއަށް  ފަރާތަކަށް  ތަމްސީލުކުރާ  ފަރާތެއް  ލިިބގެންވާ 

 ކޯޓުގެ ހުއްދައާ އެކުގައެވެ.
ަބޔާންކޮށްފައި އޮތް  )ޅ(   ވަކިގޮތެއް  އެއްަބސްވުމަށް  މާއްދާގައި ދަޢުވާއަށް  މި 

އޮތް  އެއްަބސްވުމަށް  ދަޢުވާއަށް  މަރުޙަލާއެއްގައި  ފަހުގެ  އޭގެ  އޮތުމަކީ 
 ހުރަހެއް ނ ނެވެ. 
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ޝަރީޢަތް ހިންގުމެއް ނެތި  
 ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދުން 

އެއްަބސްވެއްޖެނަމަ،  )ހ(   .85 ދަޢުވާއަށް  މުޅި  ފަރާތުން   ދަޢުވާލިޭބ 
އެ އެއްަބސްވުމުގެ މައްޗަށް ަބލައި އަޑުއެހުމެއްނެތި ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދި 
ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތަ ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތަށް ކޯޓުގައި އެދެވިދާނެއެވެ. 

ފޯމު  އެގޮތަށް ކޯޓަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަ   05ލުގައިވާ 
އެ  އެދިއްޖެނަމައެވެ.  މަޖިލީހުގައި  ޝަރީޢަތުގެ  އެގޮތަށް  ނުވަތަ  އިން 
ދައްކައި  ފައިސާ  އެ  ދަޢުވާއެއްނަމަ،  ހޯދުމުގެ  ފައިސާ  ދަޢުވާއަކީ 
ދިނުމަށް   ފަރާތަށް  ދަޢުވާލިޭބ  ފަރާތުން  ދަޢުވާކުރާ  ޚަލާޞްކުރުމަށް 

 ރަންވާނެއެވެ. އެއްަބސްވާ މުއްދަތު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ަބޔާންކު
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތަށް ޙުކުމްކޮށްދިނުން އެދި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން  )ށ(    

ނުވަތަ ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ޝަރީޢަތް ހިންގުމެއް ނެތި  
މައްސަލައިގައި   އެ  މައްޗަށް  މައުޟ ޢުގެ    ފަނޑިޔާރު ދަޢުވާގެ 

ކޯ ޚަޞްމުން  ޙުކުމްކުރާއިރު  މިގޮތަށް  ޓަށް  ޙުކުމްކުރަންވާނެއެވެ. 
 ޙާޟިރުކުރާނީ ހަމައެކަނި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް އިއްވުމަށެވެ.  

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

އެދިފަ އެގޮތަށް  ޙުކުމްކުރާނީ  މައްސަލައިގެ  އެ  އިވާ ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، 
 ޚަޞްމުގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައެވެ.  

ދެއްކުމަށް  )ރ(   ފައިސާ  ޙުކުމްކުރަނީ  ދަށުން  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  މި 
ގޮތަކަށް  އެހެން  ފަރާތް  ދަޢުވާލިޭބ  ފަރާތާއި  ދަޢުވާކުރާ  ކަމުގައިވާނަމަ، 
އަންނަނިވި  ޙުކުމްކުރާނީ  ދައްކަން  ފައިސާ  އެއްަބސްވެފައިނުވާނަމަ، 

 ގޮތަށެވެ.  
)ތިން ލައްކަ( ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަ    300,000ފައިސާގެ އަދަދަކީ   (1)   

ފައިސާ   އެ   އަދަދެއްނަމަ، 
)ތިނެއް( ަބޔަށް ބަހާލުމުން ކޮންމެ މަހަކަށް ޖެހޭވަރަށް ވަރު   3

މަދު ނ ން އަދަދެއް ކޮންމެ މަހަކު ކޯޓަށް ނުވަތަ ސީދާ ދަޢުވާކުރާ  
ފައިސާ   އެ  ގޮސް  ދައްކަމުން  )ތިނެއް(   3ފަރާތަށް 

ނ ން ދިގު  ދައްކައި   މަސްދުވަހަށްވުރެ  ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ 
 ؛ޚަލާޞް ކުރާ ގޮތަށް

އަދަދަކީ   (2)    އާއި    300,000ފައިސާގެ  ރުފިޔާ  ލައްކަ(  )ތިން 
)އެއް މިލިއަން( ރުފިޔާ އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްނަމަ،    1,000,000
ފައިސާ   މަހަކަށް   6އެ  ކޮންމެ  ަބހާލުމުން  ަބޔަށް  )ހައެއް( 

އް ކޮންމެ މަހަކު ކޯޓަށް ނުވަތަ ޖެހޭވަރަށްވުރެ މަދު ނ ން އަދަދެ
)ހައެއް(   6ސީދާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ދައްކަމުންގޮސް އެ ފައިސާ  
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ދައްކައި  ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ  ނ ން  ދިގު  މަސްދުވަހަށްވުރެ 
 ؛ޚަލާޞް ކުރާ ގޮތަށް

)އެއް މިލިއަން( ރުފިޔާއަށްވުރެ   1,000,000ފައިސާގެ އަދަދަކީ   (3)   
އެ ބަހާލުމުން   12ފައިސާ   ޮބޑު އަދަދެއްނަމަ،  ަބޔަށް  )ާބރަ( 

ކޮންމެ   އަދަދެއް  ނ ން  މަދު  ވަރަށްވުރެ  ޖެހޭ  މަހަކަށް  ކޮންމެ 
މަހަކު ކޯޓަށް ނުވަތަ ސީދާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ދައްކަމުން ގޮސް  
ފައިސާ   އެ 

ދިގުނ ން    12 މަސްދުވަހަށްވުރެ  ތެރޭގައި )ާބރަ(  މުއްދަތެއްގެ 
 ؛ދައްކައި ޚަލާޞް ކުރާ ގޮތަށް

( ގެ ދަށުން ކުރާ ޙުކުމެއްގެ 3(، އަދި )2(، )1މި މާއްދާ )ރ( ގެ ) )ބ(   
ދައްކަންޖެހޭ  އިންސްޓޯލްމެންޓެއް  ދައްކަންޖެހޭ  މަހަކު  އެއްވެސް  ދަށުން 
ގޮތަކަށް  އެހެން  ފަރާތުން  ދެ  އަދި  ނުދައްކައިފިނަމަ،  ތާރީޚުގައި 

ވަތަ އެއްަބސްވެފައިނުވާނަމަ، ނުވަތަ ޤާނ ނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ނު
އެއްގޮތަށް  ޙުކުމާ  ކަނޑައަޅާފައިނުވާނަމަ،  އަދަދެއް  އެހެން  ޙުކުމަކުން 
ނުދައްކައި އޮތް އަދަދުގެ މައްޗަށް ސިމްޕަލް އިންޓްރެސްޓުގެ އުޞުލުން  

)އަށެއް އިންސައްތަ( ގެ މަގުން ޖަޖްމެންޓް އިންޓްރެސްޓް   %8އަހަރަކަށް  
 އިންޓްރެސްޓް އެރުން ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ. މި ަބޔާންކުރެވުނު ޖަޖްމެންޓް

ހުއްޓޭނީ ޙުކުމުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ލަސްވެފައިވާ 
ގޮތުން  ތަންފީޒުކުރުމުގެ  ޙުކުމް  ނުވަތަ  ދެއްކުމުން  އެކުގައި  ފައިސާ 
ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދާ ވިއްކުމަށް ކޯޓުން ނިންމުމުން ނުވަތަ ދަރަނިވެރިޔާ 

 ނިޔާވުމުންނެވެ. 
ގެ )ރ( އަދި )ބ( ގައި ުބނެވުނު އުޞ ލުތައް ފައިސާ ދައްކަން މި މާއްދާ )ޅ(  

ގުޅިގެން  ޙުކުމްތަކާ  އެންމެހައި  ކުރާ  މައްސަލަތަކުގައި  މަދަނީ  އަންގައި 
 ހިނގާނެއެވެ. 

ސާބިތު ދަރަނީގެ ރެކޯޑު  
 ބެލެހެއްޓުން 

ދަރަނި ސާބިތުކޮށް ފައިސާ ދައްކަން އަންގައި ކޯޓުން ކުރާ ކޮންމެ ޙުކުމެއްގެ ސާިބތު   .86
 ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ކޯޓުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް  
އެއްބަސްވި ނަމަވެސް  
ޙުކުމްކުރުމަށް ކޯޓުގައި  
 އެދިފައިނުވާ މައްސަލަތައް 

ޢުވާއަށް އެއްަބސްވި ނަމަވެސް، ދެ ފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކުން  ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުން މުޅި ދަ  .87
އެދިފައިނުވާނަމަ،   ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް  މައްސަލައިގައި   އެ 
ޭބއްވުމަށްފަހުއެވެ. މި   އެކަމަށްޓަކައި އަޑުއެހުމެއް  އެ މައްސަލައެއްގައި ޙުކުމްކުރާނީ 
އަޑުއެހުމެކެވެ.  އެންމެ  ާބއްވާނީ   ހާލަތުގައި 

އި ދެ ޚަޞްމުންކުރެން އޮޅުންފިލުވާނީ ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް  މި އަޑުއެހުމުގަ
އެއްަބސްވެފައިވާ އެއްަބސްވުމުގެ މައްޗަށް ަބލައި ޙުކުމްކުރަން ހުރަސްއަޅާ ސަަބެބއް 
ނެތްނަމަ   ހުރަހެއް  އެފަދަ   އެަބއޮތްތޯއެވެ. 
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 ހުރަހެއް އޮތްނަމަ އެ އަޑުއެހުމުގައި އެ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް އިއްވާނީއެވެ. ޙުކުމްކުރަން
 އެ މައްސަލައެއް ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާއަށް ފޮނުވާނީއެވެ.

 

(2) 
 ދަޢުވާގެ ބަޔަކަށް އެއްބަސްވުން   

 

އެއްަބސްވާނަމަ )ހ(   .88 ދަޢުވާގެ ބަޔަކަށް އެއްބަސްވުން  ަބޔަކަށް  ވަކި  ދަޢުވާގެ  ފަރާތުން  ދަޢުވާގެ   ،ދަޢުވާލިޭބ 
)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަދަނީ   14ލިޔުންތައް ލިޭބ ތާރީޚުން ފެށިގެން  

ޤާނ ނުގެ   ގައިވާގޮތަށް    104އިޖުރާއަތުގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 
 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ދަޢުވާގެ ވަކި ަބޔަކަށް އެއްަބސްވާނަމަ އެއްަބސްވާކަން ަބޔާންކުރާނީ މި  )ށ(   
ގައި ަބޔާންކުރާ ދަޢުވާގެ ވަކި ަބޔަކަށް   06ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު  

 އެއްަބސްވާ ފޯމުންނެއެވެ.
އެއްަބސްވާނަމަ،   )ނ(    ަބޔަކަށް  ދަޢުވާގެ  ފަރާތުން   ދަޢުވާލިޭބ 

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

ހުށަހަޅާނީ  އެދި  ކޯޓަށް  އެގޮތަށް   ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
ޖަދުވަލުގަ ގަވާއިދުގެ  ފޯމު  މި  ދަޢުވާކުރާ   05އިވާ  މިގޮތުން  އިންނެވެ. 

 ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 
 އެއްަބސްވި ޢަދަދު ޤަބ ލުކޮށް ޙުކުމް ކޮށްދިނުން އެދޭކަން.  (1)   
 އެއްަބސްވި ޢަދަދު ޤަބ ލު ނުކުރާކަން. (2)   
ދައްކަން ޖެހޭ   (3)    އެއްަބސްވި ޢަދަދު ޤަބ ލުކުރިނަމަވެސް، ފައިސާ 

 މުއްދަތު ޤަބ ލު ނުކުރާކަން. 

މައްސަލަ ނިންމައިދިނުމަށް  
 އެދުން 

އަދި  )ހ(   .89 އެއްަބސްވެފައިވާނަމަ،  ަބޔަކަށް  ދަޢުވާގެ  ފަރާތުން  ދަޢުވާލިޭބ 
ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުން އެއްަބސްވި ަބޔަށް ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް 
އެދި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، ނުވަތަ ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުން 

މައްސަލަ ނިންމަ އިދިނުމަށް ދަޢުވާކުރާ އެއްަބސްވި ގޮތް ޤަބ ލުކޮށް މުޅި 
މައްސަލައިގައި  އެ  ނުހިންގައި  ޝަރީޢަތް  ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ،  ފަރާތުން 

 ކޯޓުން ނިންމުމެއް ނިންމަންވާނެއެވެ. 
ކޯޓުން  )ށ(    ަބޔާމެދު  އެއްަބސްވި  ދަޢުވާގެ  ގޮތަށް  ގައިވާ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ތެރެއިން  ކަންތައްތަކުގެ  ދަޢުވާގައިވާ  އެ  ކަނޑައެޅުމަށްފަހު،  ގޮތެއް 
ކުރިއަށް   ޝަރީޢަތް  ަބއިގެ  އެއްަބސްނުވާ  ފަރާތުން  ދަޢުވާލިޭބ 
ފޮނުވާނީއެވެ މަރުޙަލާއަށް  މައްސަލަ ޝަރީޢަތުގެ  އެ  . ގެންދިއުމަށްޓަކައި 
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ދަޢުވާގެ އެއްަބސްވި ަބއިގެ މައްޗަށް ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ އެ ޤަޟިއްޔާގައި  
ނެރޭ އަމުރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެއަށްފަހު، އެ ދަޢުވާގެ އެއްަބސްނުވާ ަބއިގެ 
ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ހަމަ އެ ޤަޟިއްޔާއަށް ކުރިން ވެސް ދީފައިވާ 

 ޤަޟިއްޔާ ނަންަބރުގެ ދަށުންނެވެ. 

(3) 
 މުޅި ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރުން 

 

ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުން މުޅި ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރާނަމަ، ޢަމަލުކުރާނީ މަދަނީ  )ހ(   .90 ދަޢުވާގެ ދިފާޢު 
ވަނަ މާއްދާގައިވާ   106ވަނަ މާއްދާ އާއި    105އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ  

ގޮތަށެވެ. ދަޢުވާގެ ދިފާޢު އޮންނަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 
 ގައިވާ ނަމ ނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.  07

ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މުޅި ދަޢުވާއަށް އިންކާރު ކުރާނަމަ،  )ށ(   
ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ލިޭބ  ލިޔުންތައް   ދަޢުވާގެ 

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި    14
 )ސާދަ( ދުވަހަށް  14ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމަށް ލިިބފައިވާ  

ޭބނުންވާނަމަ،   ހުށަހެޅުމަށް  ދިފާޢު  ދަޢުވާގެ  މުއްދަތެއް  ދިގު  ވުރެ 
އިތުރުކުރަން އެދޭ މުއްދަތު ދަޢުވާ ފޯމާ ހަވާލުވިކަން އަންގައިދޭ ފޯމުގައި 
ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ. މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ދިނުމަކީ ކޯޓުގެ އިޚްތިޔާރުގައި 

ދަޢުވާގެ ލިޔުންތައް   ،ވޭނީއޮތް ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެ
ޖުމުލަ   ފެށިގެން  ތާރީޚުން  އިތުރު   28ލިޭބ  ދުވަހަށްވުރެ  )އަށާވީސް( 

ދެ  އިތުރުކުރުމަށް  މުއްދަތު  އިތުރުކޮށްދެވޭނީ  މުއްދަތު  ނުވާނެގޮތަކަށެވެ. 
 ފަރާތުން އެއްަބސްވާނަމައެވެ. 

ކޯޓުން    .91 ދިފާޢުއަށް ޖަވާބުދިނުން  ފަރާތަށް  ދަޢުވާކުރާ  ދިފާޢު  ދަޢުވާގެ  ހުށަހަޅާ  ފަރާތުން  ދަޢުވާލިޭބ 
  14ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ލިުބމުން ދިފާޢުގެ ރައްދު  

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

ގެ ޖަވާބަށް ރައްދު  ދިފާޢު 
  ދިނުން

ޖަވާުބ  )ހ(   .92 ދޭ  ރައްދުގައި  ދިފާޢުގެ  ދަޢުވާގެ  ހުށަހަޅާ  ފަރާތުން  ދަޢުވާކުރާ 
ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތަށް ފޮނުވައި، އެކަމަށް ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ޖަވާުބ 

)ސާދަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ކޯޓުން ދީ އަންގަންވާނެއެވެ.   14ދިނުމަށް  
ޢުގެ ރައްދުގައި ދޭ ޖަވާަބށް ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުން ރައްދު ދޭނީ  ދަޢުވާގެ ދިފާ

ޖަދުވަލުގައިވާ  ގަވާއިދުގެ   މި 
 އިންނެވެ.  09ފޯމު 
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދިފާޢުގެ ރައްދުގައި ޖަވާުބ ހުށަހަޅަނީ  )ށ(   
ޖަވާުބ ދިނުމުގެ ރާއްޖެއިން ޭބރުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތަކުންނަމަ، ދިފާޢުއަށް  

ޖުމުލަ   ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ލިޭބ  ލިޔުންތައް  ދަޢުވާގެ   28މުއްދަތު،  
އިތުރު  ގޮތުގެމަތިން  ނުވާނެ  އިތުރު  ވުރެ  ދުވަހަށް  )އަށާވީސް( 

 ކުރެވިދާނެއެވެ.

 ރައްދު ދަޢުވާ  
 

ހުށަހަޅާނަމަ،    .93 ދަޢުވާއެއް  ރައްދު  ފަރާތުން  ދަޢުވާލިޭބ  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ދަޢުވާކުރާ 
  10އެގޮތުން ހުށަހަޅާ ރައްދު ދަޢުވާ ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު  

އިންނެވެ. ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ރައްދު ދަޢުވާ ގެ ފޯމު ހުށަހަޅާނީ ދަޢުވާގެ  
 އެވެ. ދިފާޢުއާ އެކުގަ

ފަހުން ރައްދު ދަޢުވާއެއް  
 ހުށަހެޅުން 

ދަޢުވާ    .94 ރައްދު  ހުށަހަޅާނަމަ،  ދަޢުވާއެއް  ރައްދު  ހުށަހެޅުމަށްފަހު،  ދިފާޢު  ދަޢުވާގެ 
ފޯމު   ޖަދުވަލުގައިވާ  ގަވާއިދުގެ  މި  އެދި  ހުއްދައަށް  އިން   11ހުށަހެޅުމުގެ 

މަށް ކޯޓުން ހުއްދަ ދޭނީ،  ހުށަޅަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ރައްދު ދަޢުވާއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއު
ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅިއިރު އެފަދަ ރައްދު ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް 

 ކަމަށް ބެލެވޭނެ ސަަބެބއް ނެތްނަމައެވެ.

ޚަޞްމަކު އިތުރުކުރަން އެދޭ  
 ފޯމު 

މައްޗަށް   .95 ފަރާތެއްގެ  އެހެން  ނ ން  ފަރާތް  ދަޢުވާކުރާ  ދަޢުވާގައި   ރައްދު 
އެ ދަޢުވާއެއް ރައްދު ކުރަން އެދޭނަމަ، ރައްދު ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ޚަޞްމު އިތުރު  

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  12ކުރުމަށް ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

 އިތުރު ދަޢުވާ 
 

ދަޢުވާލިޭބ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ތިެބފައި، އެއިން ފަރާތަކުން ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތަށް ދީފައިވާ   .96
ކޯޓަށް   ދަޢުވާއެއް  އިތުރު  އެއްަބސްވާނަމަ،  ދިނުމަށް  ަބދަލު  ގެއްލުމެއްގެ 

  13ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އިތުރު ދަޢުވާ ހުށަހަޅަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު  
 އިންނެވެ. 

ން އިތުރު ދަޢުވާއެއް  ފަހު
  ހުށަހެޅުން

އިތުރު  )ހ(   .97 ވަގުތެއްގައި  އެހެން  ފިޔަވާ  ވަގުތު  ހުށަހަޅާ  ދިފާޢު  ދަޢުވާގެ 
ދަޢުވާއެއް ހުށަހަޅާނަމަ، އެކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދެންވާނެއެވެ. އިތުރު ދަޢުވާ 

ފޯމު   ޖަދުވަލުގައިވާ  ގަވާއިދުގެ  މި  އެދޭނީ  ހުއްދައަށް   11ހުށަހެޅުމުގެ 
އިންނެވެ. މިފަދަ ދަޢުވާއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޯޓުން ހުއްދަ ދޭނީ،  
ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅިއިރު، އިތުރު ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 

 އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނެ ސަަބެބއް ނެތްނަމައެވެ. 
ކު އިތުރު ދަޢުވާއެއް ކޯޓުން ަބލައިގަންނާނީ ނުވަތަ މައުޟ ޢީ ދަޢުވާއާއެ )ށ(   

ވަނަ މާއްދާގައިވާ   159ކުރިއަށް ގެންދާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ  
ގޮތުގެމަތިން އެ މައްސަލައަކީ އަސްލު މައުޟ ޢީ މައްސަލައާއެކު ހިންގެން  

 އޮތް މައްސަލައެއް ކަމަށްވާނަމައެވެ. 
ހިނގަމުންދާ މައުޟ ޢީ މައްސަލައިގައި އިތުރު ދަޢުވާއެއް ކޮށްފައިވާނަމަ،   )ނ(   

ނިންމާ އަ ހިންގުމަށް  މައްސަލައާއެކު  މައުޟ ޢީ  ދަޢުވާއަކީ  އެ  ދި 
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ކޯޓުން  އިރުޝާދު  ގޮތުގެ  ހިންގާނެ  މައްސަލަ  މައްސަލައެއްނަމަ، 
 ދޭންވާނެއެވެ. 

ދިފާޢު ހުށަހަޅާއިރު ރައްދު  
ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ އިތުރު  

 ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުން 

ދިފާޢު ފޯމާއެކު ރައްދު ދަޢުވާއެއް   ،ހުށަހަޅާއިރުދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުން ދިފާޢު   )ހ(   .98
ނުވަތަ އިތުރު ދަޢުވާއެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ރައްދު ދަޢުވާއަށާއި އިތުރު  
ދަޢުވާ  އިތުރު  އަދި  ދަޢުވާ  ރައްދު  އެ  ހުށަހެޅުމަށް  ދިފާޢު  ދަޢުވާއަށް 
ރައްދު  އެ  ތަރުތީުބން  ބުނެވުނު  ރައްދުވާ ޚަޞްމަށް އަންގައި، މަތީގައި 

ޖަވާުބ ދަ ދިފާޢުއަށް  އެ  ހުށަހަޅައި  ދިފާޢު  ދަޢުވާއަށް  އިތުރު  ޢުވާއަށާއި 
އަދި   ދިނުމަށާއި 
 އެ ޖަވާަބށް ރައްދު ދިނުމުގެ މަރުޙަލާ، ކޯޓުން ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ. 

ފުރިހަމަވުމުން  )ށ(     ކަންކަން  ަބޔާންކުރެވުނު  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
 ަބދަލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީއެވެ.މައްސަލައިގެ ަބޔާން 

ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު  
 އިތުރުކުރަން އެދި ހުށަހެޅުން 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ    .99 ފަރާތުން  ޚަޞްމެއްގެ  އެއްވެސް  މަރުޙަލާގައި  ަބދަލުކުރުމުގެ  ަބޔާން 
ވަތަ  މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭކަން ނު

އެދޭ ދުވަހުން ފެށިގެން   އަދި އިތުރުކޮށްދޭ މުއްދަތު އެގޮތަށް ޚަޞްމު    2ނ ންކަން 
ޚަޞްމަށާއި  ހުށަހެޅި  އެދި  އެގޮތަށް  ކަނޑައަޅައި  ކޯޓުން  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ދޭއް( 

 މައްސަލައިގެ އަނެއް ޚަޞްމަށް އެކަން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. 

 

ޣައިރު ޙާޟިރުގައި  
 ޙުކުމްކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ދަޢުވާ   100ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުން މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ    .100
 ވަނަ  103ދަޢުވާއާގުޅޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކާ ޙަވާލުވުމަށްފަހު، މި ޤާނ ނުގެ   އާއި

ަބޔާންކޮށްފައިވާ    މާއްދާގައި 
އެއްަބސްވެފައިނުވާނަމަ އަދި ދަޢުވާއަށް  )ސާދަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި، ދަޢުވާއަށް  14

ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ، ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިންމައި، މަދަނީ  ދިފާޢެއް
ޤާނ ނުގެ ގޮ  އިޖުރާއަތުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ާބުބގައި  ޣައިރު   ތުގެމަތިންދިހަވަނަ 

އެދެވިދާނެއެވެ ފަރާތަށް  ދަޢުވާކުރާ  ކޮށްދިނުމަށް  ޙުކުމެއް  ޣައިރު   .ޙާޟިރުގައި 
ޙާޟިރުގައި ކުރާ ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

 އިންނެވެ.   26

ދިފާޢު ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ  
 މުއްދަތު އިތުރުކުރުން 

ލިިބފައިވާ   )ހ(   .101 ހުށަހެޅުމަށް  ދިފާޢެއް  ދަޢުވާއަށް  ފަރާތުން    14ދަޢުވާލިޭބ 
ހުއްދަ  އެ  )ސާދަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، 
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ދަޢުވާކުރާ  ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް  ޙާޟިރުގައި  ޣައިރު  ދީފައިވާނަމަ،  ކޯޓުން 
މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ އެގޮތުން އިތުރުކުރެވުނު  

 ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމައެވެ.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ  )ށ(    ޚަޞްމަކު  އެއްވެސް  މަރުޙަލާގައި  ަބދަލުކުރުމުގެ  ަބޔާން 

ަބޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި، ަބޔާން ކޯޓަށް ހުށަނާޅައި، މުއްދަތަށް  
ވާޖިާބ   ޤާނ ނުގެޢަމަލުކުރުމުގެ  އިޖުރާއަތުގެ  މަދަނީ   ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، 

ވަނަ   105މި ގަވާއިދުގެ  ،  ދިހަވަނަ ާބުބގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން
މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުން ޣައިރު ޙާޟިރުގައި އެ މައްސަލައިގައި 
އެންގު ކޯޓުގެ  ޙައްޤު،  ހުށަހެޅުމުގެ  ކޯޓަށް  އެދި  ކޮށްދިނުމަށް  މާ ޙުކުމް 

 ޚިލާފުނުވާ ޚަޞްމަށް ލިިބގެންވެއެވެ.
މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޣައިރު ޙާޟިރުގައި މައްސަލަ ނިންމަންވާނީ،   )ނ(   

މައްސަލައެއްގައި  އެ  އަދި  ަބލައި  މައްޗަށް  ލިޔުންތަކުގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ 
 ޙާޟިރުވާ ފަރާތެއްގެ ވާހަކަ އަޑުއެހުމަށް ފަހުގައެވެ. 

ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކޮށް  ޣައިރު  
 ދިނުމަށް ހުށަހެޅުން 

ޤާނ ނުގެ   )ހ(   .102 އިޖުރާއަތުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ   117މަދަނީ  މާއްދާގައި  ވަނަ 
ާބވަތްތަކުގެ ދަޢުވާތަކާ ގުޅިގެން ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކޮށް ދިނުމަށް 
ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ 

 އިންނެވެ.  26ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 
ޤާނ ނުގެ   )ށ(    އިޖުރާއަތުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ   117މަދަނީ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ާބވަތްތަކުގެ ދަޢުވާތަކާ ގުޅިގެން ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކޮށް ދިނުމަށް 
ވަނަ   117އެދި ހުށަހެޅޭނީ އެ ދަޢުވާގައި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ  

 120އާއި،  ވަނަ މާއްދާ    119ވަނަ މާއްދާ އާއި،    118  ،މާއްދާ އާއި
، ވަނަ މާއްދާގައި ުބނާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވެ  121ވަނަ މާއްދާ އަދި  

ދަޢުވާއާގުޅޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކާ ޙަވާލުވުމަށްފަހު   އަދި ދަޢުވާ ފޯމާއި 
ފަރާތުން   ފޯމާ   14ދަޢުވާލިޭބ  ދަޢުވާ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ސާދަ( 

ދިފާޢެއް ހުށަހަޅާފައި  އަށްހަވާލުވިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ނުވަތަ އެ ދަޢުވާ
 ނެތްނަމައެވެ. 

ޤާނ ނުގެ   )ހ(   .103 އަމުރު ރައްދުނުވުން  އިޖުރާއަތުގެ  ގައި    409މަދަނީ  )އ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 
ޙުކުމްކުރުމުގެ  ޙާޟިރުގައި  ޣައިރު  ހާލަތުގައި   ަބޔާންކޮށްފައިވާ 
މައްސަލަތަކުގައި  އެފަދަ  އަދި  ލިިބގެންވެއެވެ.  ކޯޓަށް   ާބރު 
ޤާނ ނުގެ  އިޖުރާއަތުގެ  މަދަނީ  ޙުކުމްކުރާނީ،  ޙާޟިރުގައި   ޣައިރު 

  ަބޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތަށެވެ. ވަނަ މާއްދާގައި 409
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މައްސަލަ  )ށ(    ޙާޟިރުގައި  ޣައިރު  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
އެ  އަދި  ަބލައި  މައްޗަށް  ލިޔުންތަކުގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ނިންމަންވާނީ، 

 ފަހުގައެވެ.މައްސަލައެއްގައި ޙާޟިރުވާ ފަރާތެއްގެ ވާހަކަ އަޑުއެހުމަށް 

ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކުރާ  
ޙުކުމް ބާޠިލު ކުރުމާއި  

   ބަދަލުކުރުން 
 
 

ަބދަލުކުރުމަށް    .104 ނުވަތަ  ބާޠިލުކުރަން  ޙުކުމް  ކުރާ  ޙާޟިރުގައި   ޣައިރު 
ޤާނ ނުގެ   އިޖުރާއަތުގެ  އެގޮތަށް    124މަދަނީ  ހުށަހަޅާނަމަ،  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ފޯމު   ޖަދުވަލުގައިވާ  ގަވާއިދުގެ  މި  ެބލެވޭ    27ހުށަހަޅާނީ  މިގޮތަށް  އިންނެވެ. 
މައްސަލަތައް ބަލާނީ އައު ޤަޟިއްޔާ ނަންަބރެއް ދީގެންނެވެ. އަދި އައު ޤަޟިއްޔާގައި  

 އިގެ ޤަޟިއްޔާ ނަންަބރަށް ހަވާލާދޭންވާނެއެވެ. މުރާޖަޢާކުރެވުނު މައްސަލަ
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ޝަރީޢަތް ނުހިންގައި  
 މައްސަލަ ނިންމުން 

އެ މައްސަލައަކީ ކޮންމެ ާބވަތެއްގެ މަދަނީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ވީނަމަވެސް، މަދަނީ    .105
ޤާނ ނުގެ   ހާލަތްތަކުގައި   164އިޖުރާއަތުގެ  ބުނެފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ޝަރީޢަތް ނުހިންގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ނުވަތަ ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް 
 މައްސަލައެއް ނިންމުމުގެ ާބރު ކޯޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

ޝަރީޢަތް ނުހިންގައި  
ދިނުމަށް  މައްސަލަ ނިންމައި  

 އެދުން 

ޝަރީޢަތް ނުހިންގައި މައްސަލަ ނިންމައި ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ކޯޓުން   .106
ވަނަ މާއްދާއާއި    166ވަނަ މާއްދާއާއި،    165ނިންމާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ  

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޚަޞްމަކު އެދި ހުށަހެޅުމުންނެވެ. މައްސަލައިގެ   167
ހުށަހަޅާނަމަ  ޚަޞްމަކު  އެދި  ނިންމައިދިނުމަށް  މައްސަލަ  ނެތި  އަޑުއެހުމެއް 

 އިންނެވެ.  5ހުށަހަޅަންވާނީ، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

 

މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުން  
 ރައްދުކުރުން 

ވަނަ ާބުބގައި ުބނެފައިވާ އިޚްތިލާފެއް ނެތް ާބވަތުގެ    15މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ    .107
ލިބުމުން ކޯޓަށް  ލިޔުންތައް  ފޯމާއި  ދަޢުވާ   ،މައްސަލަތަކުގެ  ލިޔުންތައް  ފޯމާއި  އެ 

ރައްދުވާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށް ކޯޓުން ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ. އެ ލިޔުންތަކާއެކު 
"އިޚްތިލާފެއް ނެތް ާބވަތުގެ ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންގާ ލިޔުން" ދަޢުވާ ފޯމާއެކު 

ފަރާތްތަކަށް ކޯޓުން    ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތަށް ނުވަތަ
ޙަވާލުވިކަން އަންގާ  ާބވަތުގެ ދަޢުވާ ފޯމާ  ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. "އިޚްތިލާފެއް ނެތް 

 ގައިވާ ނަމ ނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.   28ލިޔުން" އޮންނަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގެ ފޯމު  

އިޚްތިލާފެއް ނެތް ބާވަތުގެ  
ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން  

 ލިޔުން ހުށަހެޅުން އަންގާ 

ވަނަ ާބުބގައި ުބނެފައިވާ އިޚްތިލާފެއް   15މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ   )ހ(   .108
ނެތް ާބވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ނުވަތަ ދަޢުވާތަކުގައި ދަޢުވާގެ ދިފާޢެއް 
ނުވަތަ ރައްދެއް ވަކި ފޯމަކުން ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އޭގެ ަބދަލުގައި، 

)ސާދަ( ދުވަހުގެ   14  ދަޢުވާގެ ލިޔުންތައް ލިުބމުން،ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތަށް
އަންގާ  ޙަވާލުވިކަން  ފޯމާ  ދަޢުވާ  ާބވަތުގެ  ނެތް  "އިޚްތިލާފެއް  ތެރޭގައި 

 ލިޔުން" 
ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުން ،  ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެ ލިޔުމުގައި އެ ފަރާތުން
 ަބޔާންކޮށްފައިވާ އިންކާރުކުރާނަމަ އެ ކަމާއި، ދަޢުވާ ފޯމުގައި ދަޢުވާއަށް
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 ފަރުވާއެއް ހޯދުމަށް އެދޭނަމަ އެ ފަރުވާއަކީ ކޮަބއިކަން ފަރުވާ ނ ން އެހެން
 ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  

އެފަރާތުން  )ށ(    އެދޭނަމަ،  ހުށަހަޅަން  ހެކި  ކިތާީބ  ފަރާތުން  ދަޢުވާލިޭބ 
އަންގާ   ޙަވާލުވިކަން  ފޯމާ  ދަޢުވާ  ާބވަތުގެ  ނެތް  ލިޔުން" "އިޚްތިލާފެއް 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުން  ހުށަހަޅާއިރު، ކިތާީބ ހެކިވެސް
ހެއްކެއް ޝަފަހީ  ފޯމާ  އެއްވެސް  ދަޢުވާ  ޭބނުންވާނަމަ،  ހުށަހަޅަން 

ލިޔުން  އަންގާ  ވެސް   ޙަވާލުވިކަން  އެކަން  ހުށަހަޅާއިރު، 
  .ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ

ވާލިޭބ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ "އިޚްތިލާފެއް ތަރިކަ މުދަލަކާ ގުޅިގެން ދަޢު )ނ(   
ނެތް ާބވަތުގެ ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންގާ ލިޔުން" ގައި އެ ވާރިޘެއްގެ 
މަޞްލަޙަތު އޮތް މިންވަރާއި، އެ މުދަލުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތެއްގެ 
އެކަމުގެ  ކަމަކާއި  އެ  ދެަބސްވާނަމަ  މިންވަރާމެދު  އޮތް  މަޞްލަޙަތު 

ތައް ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ތަރިކަ މުދަލުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް ސަަބުބ
 އޮތްނަމަ އެކަމެއްވެސް ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

ކޮން  )ރ(   ދެނީ  މައްސަލައެއްގައި  ދޭ  ވަޞިއްޔަތުން  ނުވަތަ  ހިަބއިން 
ނުހިމެނޭ   ދިނުމުގައި  އެ  ކަމާއި،  ކޮންަބޔަކަށް  ލިެބނީ  އެއްޗެއްކަމާއި، 
އިޢުތިރާޒުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިޭބ މީހުންނަކީ ކޮަބއިކަން ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 
ނުހިމެނޭ   ވަޞިއްޔަތުގައި  ހިަބއާއި  މީހުންނަކީ  ލިޭބ  ހައްޤު  މި 
ދަރިންގެ  މަރުވެފައިވާ  އުފަންދަރިންނާއި،  އަނިބ/ފިރިންނާއި، 

 އުފަންދަރިންނާއި މައިންަބފައިންނެވެ.
 
 

 

ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާއަށް  
 ފޮނުވާ މައްސަލަތައް 

ޝަރީޢަތުގެ    .109 ތެރެއިން،  ދަޢުވާތަކުގެ  މަދަނީ  އޮންނަ  އިޚްތިލާފު  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް 
 މަރުޙަލާއަށް ގެންދަންވާނީ އަންނަނިވި މައްސަލަތަކެވެ. 

އެއްަބސްވެ  )ހ(    ދަޢުވާއަށް  މުޅި  ފަރާތުގެ  ދަޢުވާކުރާ  ފަރާތުން  ދަޢުވާލިޭބ 
މުޠުލަޤު   ދަޢުވާއަށް  ކަންކަމުން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ފޯމުގައި  ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ؛  ގޮތެއްގައި އެއްަބސްވެފައިވާކަން ކަށަވަރުނުކުރެވޭ މައްސަލަތައް
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އެއްަބސްވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި، ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުން ދަޢުވާގެ ަބޔަކަށް   )ށ(   
ކަނޑައަޅަންޖެހޭ  ގޮތެއް  ަބޔާމެދު  އެއްަބސްނުވާ  ދަޢުވާގައި  އެ 

 ؛މައްސަލަތައް
ދިފާޢު )ނ(    އިންކާރުކޮށް  ދަޢުވާއަށް  ފަރާތުން  ހުށަހަޅާފައިވާ  ދަޢުވާލިޭބ 

 ؛މައްސަލަތައް
ަބދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ ބާޠިލުކުރުމަށް ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް   )ރ(  

 ؛ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް
ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް އެއްަބސްވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން،  )ބ(   

މައްސަލަތަކުގެ  އެދިފައިނުވާ  ޙުކުމްކުރުމަށް  ނުހިންގައި  ޝަރީޢަތް 
އެ ހުރަސް  ޙުކުމްކުރުމަށް  ޅޭ ސަަބެބއް ތެރެއިން، ޝަރީޢަތް ނުހިންގައި 

 ޤަބ ލުކުރެވޭ މައްސަލަތައް. ފަނޑިޔާރަށްއޮތް ކަމަށް މައްސަލަ ަބލާ 

ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވޭ  
މައްސަލަތައް ބެހިގެންވާ  

 ބައިތައް 

މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް ހިންގޭނީ، އަންނަނިވި ތިން   ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވާ )ހ(   .110
 ޓްރެކަކުންނެވެ.  ޓްރެކުންކުރެ

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

ވަނަ ާބުބގައި ަބޔާންކުރާ   16ކަނޑައަޅާނީ، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ  
 .މަތިން ކޯޓުންނެވެގޮތުގެ 

އެކަން އަންގައި، މައްސަލައިގެ  މައްސަލަ ބަލާނެ ޓްރެކް ކަނޑައެޅުމުން، )ނ(   
ނޯޓިސް ކަނޑައެޅުމުގެ  ޓްރެކް  މި  ޚަޞްމުންނަށް  ދޭންވާނެއެވެ.  ކޯޓުން 

ގައިވާ ނަމ ނާއާ   30ނޯޓިސް އޮންނަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގެ ފޯމު  
 އެއްގޮތަށެވެ. 
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ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ އިްބތިދާއީ އަޑުއެހުމެއް ނުވަތަ   .111 އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން 
ކުރިއަށް   އަޑުއެހުންތައް  އިްބތިދާއީ  ާބއްވަންވާނެއެވެ.  ގެންދާނީ  އަޑުއެހުންތަކެއް 

 މެޖިސްޓްރޭޓެވެ.

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި  
 ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

ކަންތައްތައް   )ހ(   .112 އަންނަނިވި  އަޑުއެހުމުގައި    ފަނޑިޔާރު އިްބތިދާއީ 
 ކުރަންވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ    185މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ   (1)  
އެ   ސާފުކޮށް  ކަންކަން ކަންކަން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި 

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

ަބޔާންކޮށް،  (3)    ތާރީޚު  ނިންމާނެ  އަޑުއެހުން  މައްސަލައިގެ 
ތާވަލު  ާބއްވާނެ  އަޑުއެހުންތައް  ޝަރީޢަތުގެ  މައްސަލައިގެ 

ލިޔުމުން  ؛ އިޢުލާންކުރުންއެކުލަވާލައި   ތާވަލު  އެ  އަދި 
 ޚަޞްމުންނާ ހަވާލުކުރުން. 

ވަކީލުންނާއި   )ށ(    ނެގުމުގައި   ފަނޑިޔާރުންމައްސަލައިގެ   ޗުއްޓީ 
( ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ތާވަލަށް 3މި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި   )

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ  
 ހައްލުކުރަން އެދި ހުށަހެޅުން 

އިްބތިދާއީ ަބއްދަލުވުމުގައި ކޯޓުން ޭބރުގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ދެ  )ހ(   .113
ވަނަ   186ޚަޞްމުން އެއްަބސްވެއްޖެނަމަ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ  

މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތަށް އެ ފުރުޞަތު އެ ފަރާތްތަކަށް ދެވިއްޖެ ކަމުގެ 
  186ނަށް ދޭންވާނެއެވެ. މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ  ނޯޓިސް ޚަޞްމުން

ނޯޓިހާއި ދޭންޖެހޭ  ކޯޓުން  ދަށުން  ގެ  )ނ(  މާއްދާގެ    ،ވަނަ 
އެއް  އޮންނަންވާނީ  އަމުރު  ނެރެންޖެހޭ  ކޯޓުން  ދަށުން  މާއްދާގެ  އެ 

ފޯމު    ،ލިޔުމެއްގައި ޖަދުވަލުގެ  ގަވާއިދުގެ  ނަމ ނާއާ 29 މި  ގައިވާ 
 އެއްގޮތަށެވެ. 

މައްސަލަ ކޯޓުން ޭބރުގައި ހައްލުކުރަން ޭބނުންވާނަމަ ޢަމަލުކުރާނީ މަދަނީ  )ށ(   
 މާއްދާގައިވާ ގޮތަށެވެ.  186އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ 

ކޯޓުން  )ނ(    ފުރުޞަތު ނުދިނުމަށް  ހައްލުކުރުމުގެ  މައްސަލަ  ޭބރުގައި  ކޯޓުން 
ޚަޞްމުންނަށް    ،ނިންމައިފިނަމަ މައްސަލައިގެ  ނޯޓިސް  އެކަމުގެ 



    

 

 ކޯޓް  މެޖިސްޓްރޭޓް ބޮޑުފޮޅުދ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 aa.bodufolhudhoo@judiciary.gov.mv  އީމެއިލް: | aa.bodufolhudhoo.courts.gov.mv ވެބްސައިޓް:

  335 ެގ 50 ސަފްޙާ
 

އޮންނަންވާނީ   ނޯޓިސް  މި   ދޭންވާނެއެވެ. 
 ގައިވާ ނަމ ނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.  30މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގެ ފޯމު 

ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ  
ޙައްލުކުރެވުނުކަން ނުވަތަ  

 ނ ންކަން އެންގުން 

ހައްލުކުރުމަށް ދެވުނު ފުރުޞަތުގައި މައްސަލަ ކޯޓުން ޭބރުގައި މައްސަލަ   )ހ(   .114
އެ  ލަސްވެގެން  އެންމެ  ނޯޓިސް،  ނުވާކަމުގެ  ނުވަތަ  ހައްލުވެއްޖެކަން 
މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހު ނުވަތަ އޭގެ ކުރިން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކޯޓަށް  
ފޮނުވަންވާނެއެވެ. މި ނޯޓިސް އޮންނަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގެ ފޯމު 

 ނަމ ނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. ަބޔާންކުރެވުނު މުއްދަތުގައި ނޯޓިސް ގައިވާ  30
ދީފައި ނެތްނަމަ، ކޯޓުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް ޚަޞްމުންނަށް  

 އެންގުމަށްޓަކައި އިރުޝާދު ދިނުމަށް އަޑުއެހުމެއް ާބއްވަންވާނެއެވެ. 
ހައްލުކުރުމަށް   ދެ ޚަޞްމުން އެއްަބސްވާނަމަ، ކޯޓުން ޭބރުގައި މައްސަލަ )ށ(   

މުއްދަތު  ނުވަތަ  އިތުރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.  ފުރުޞަތު  ދެވުނު 
ދެވުނު  ހައްލުކުރުމަށް  މައްސަލަ  ޭބރުގައި  ކޯޓުން  ކުރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ. 
ސިޓީ   ކޯޓަށް  އެދި  އެކަމަށް  ފަރާތުން  ދެ  އިތުރުކޮށްދެވޭނީ  ފުރުޞަތު 

އިތު ސިޓީގައި  ފޮނުވާ  ގޮތަށް  މި  އެދި ފޮނުވާފައިވާނަމައެވެ.  ރުކޮށްދޭން 
 ހުށަހަޅާ މުއްދަތު ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ކޯޓު މަރުޙަލާގައި  މައްސަލަ  
 ހައްލުކުރަން އެދި ހުށަހެޅުން 

މައްސަލަ  .115 ޭބރުގައި  މައްސަލަ   ކޯޓުން  މަރުޙަލާގައި  ކޯޓު  ަބދަލުގައި،  ޙައްލުކުރުމުގެ 
މައްސަލައިގެ   ޙައްލުކުރުމުގެ އަޑުއެހުމުގައި ފުރުޞަތަކަށް  އިްބތިދާއީ   ޚަޞްމުންނަށް 

 އެދެވިދާނެއެވެ. 

ކޯޓު މަރުޙަލާގައި  މައްސަލަ  
 ހައްލުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު 

ހާލަތުގައި،   .116 ހުށަހެޅޭ  ހައްލުކުރުމަށް  މައްސަލަ  މަރުޙަލާގައި   ކޯޓު 
 187އެ މައްސަލައަކީ ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި ހައްލުކުރަން މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ  

ޤަބ ލުކުރެވިއްޖެނަމަ،    ފަނޑިޔާރަށްވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކަށޭނަ މައްސަލައެއް ކަމަށް  
ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ގޮތަށް އެއީ ކޯޓުގެ    187މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ  

ޚަޞްމުންނަށް  ނޯޓިސް  ދެވިއްޖެކަމުގެ  ފަރާތްތަކަށް  އެ  ފުރުޞަތު  އެ  މަރުޙަލާގައި 
 ދޭންވާނެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ކޯޓުން ދޭންޖެހޭ   187ދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ  މަ
ނޯޓިހާއި އެ މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން ނެރެންޖެހޭ އަމުރު އޮންނަންވާނީ އެއް ލިޔުމެއްގައި، 

 ގައިވާ ނަމ ނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.  29މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގެ ފޯމު 

ކޯޓު މަރުޙަލާގައި  މައްސަލަ  
ލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  ހައް 
 ގޮތް 

ހައްލުކުރަން )ހ(   .117 މައްސަލަ  މަރުޙަލާގައި  ަބލާ    ،ކޯޓު    ފަނޑިޔާރު މައްސަލަ 
 ނިންމައިފިނަމަ ތިރީގައި މިވާގޮތަށް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.  

ކޯޓު މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ނިންމިކަމުގެ ނޯޓިސް   (1)   
  ފަނޑިޔާރަށްޚަޞްމުންނަށް ދިނުމާއެކު މައްސަލައިގެ ފައިލު އިސް  

 ފޮނުވުން. 
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މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭނޭ މެޖިސްޓްރޭޓެއް ކޯޓުގެ  (2)   
ޢައްޔަންކޮށް،  ފަނޑިޔާރުން ތެރެއިން   ގެ 
 ؛މައްސަލައިގެ ފައިލު ހަވާލުކުރުން ފަނޑިޔާރަށް

އެހީތެރިވެދޭ   (3)    ހައްލުކުރުމުގައި  މަދަނީ ،  ފަނޑިޔާރުމައްސަލަ 
ޤާނ ނުގެ   ގޮތަ  18އިޖުރާއަތުގެ  ާބުބގައިވާ  މައްސަލަ  ވަނަ  ށް 

 ހައްލުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ކުރިއަށް ގެންދިއުން.
ކު މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ ހަވާލުވެފައިވެފައިވާ ކޯޓެއްގައި، ފަނޑިޔާރައެއް   )ށ(   

ކޯޓު މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި ޚަޞްމުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ 
ކުރާނީ   މަސައްކަތް 

 އެ މެޖިސްޓްރޭޓެކެވެ.
އެހީތެރިވެދޭނޭ   )ނ(    ހައްލުކުރުމުގައި  ޢައްޔަންކޮށް   ފަނޑިޔާރުންމައްސަލަ 

ކޯޓުގެ  ރަޖިސްޓަރީއެއް  ވަކި  މައްސަލަތަކުގެ  ހަވާލުކުރެވޭ  އެގޮތުން 
މައްސަލަ   ފަނޑިޔާރުއިސް އަދި  ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.  ތައްޔާރުކޮށް 

އެހީތެރިވެދޭނޭ   ނިމެމުންދާ ގެ  ފަނޑިޔާރުންހައްލުކުރުމުގައި  މަސައްކަތް 
 ވަރަކަށް ގަވާއިދުން މި ރަޖިސްޓަރީ އަދާހަމަކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.

މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ  
 ބައްދަލުވުމުގެ ނޯޓިސް ދިނުން 

މައްސަލައިގެ ފައިލު   ފަނޑިޔާރަށްމައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭ   )ހ(   .118
ލިުބމުން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ަބއްދަލުވުން ޭބއްވުމުގެ ނޯޓިސް 
ދޭންވާނެއެވެ.   ޚަޞްމުންނަށް 

އޮންނަންވާނީ   ނޯޓިސް  ފޯމު  މި  ޖަދުވަލުގެ  ގަވާއިދުގެ  ގައިވާ   30މި 
އެއްގޮތަށެވެ.   މައްސަލަ ނަމ ނާއާ  ތާރީޚަކީ  ަބޔާންކުރާ  ނޯޓިހުގައި 

ފެށިގެން  ހައްލުކު ތާރީޚުން  ނިންމި  ފޮނުވުމަށް   ރަން 
 )ހަތެއް( ދުވަހަށްވުރެ ފަހުގެ ތާރީޚެއް ކަމުގައި ވެގެންނުވާނެއެވެ.  7

ަބއްދަލުވުމަށް  )ށ(    ފުރަތަމަ  ހައްލުކުރުމުގެ  މައްސަލަ  މަރުޙަލާގެ  ކޯޓު 
މައްސަލައިގެ  ފަރާތުން  ޚަޞްމުންގެ  މައްސަލައިގެ  ހާޟިރުވާއިރު 

ރުކޮށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އެ ޚުލާޞާގައި އަންނަނިވި ޚުލާޞާއެއް ތައްޔާ
 ކަންތައްތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 ؛ ޚަޞްމުންގެ ނަންތައް (1)   
  ؛ގުޅޭނެ ނަންަބރު އަދި އީމެއިލް ،ޚަޞްމުންގެ އެޑްރެސް (2)   
 ؛ދަޢުވާ އަދި ދިފާޢު ިބނާކޮށްފައިވާ ވާޤިޢާތައް (3)   
އެޑްރެސްވަކީލަކު   (4)    ނަމާއި  ގުޅޭނެ   ،ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާނަމަ 

 ؛ނަންަބރު އަދި އީމެއިލް
އިޚްތިޔާރު   (5)    ފުރިހަމަ  ސޮއިކުރުމުގެ  އެއްަބސްވުމެއްގައި  ހައްލުގެ 

 އަދި   ؛ލިިބގެންވާ ފަރާތަކީ ކޮަބއިކަން
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ގަސްދުކުރާ   (6)    ަބރޯސާވާން  ދެފަރާތުން  މަރުޙަލާގައި  ހައްލުގެ 
 ؛ލިޔުންތައް

 މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ބޭނުންވާ ގޮތްތައް.  (7)   
މަޢުލ މާތަކީ  )ނ(    ވަކި  ދަށުގައިވާ  ެބލުމުގެ  ނުވަތަ  އަތުގައި  ޙަޞްމެއްގެ 

ކަމަށް   މަޢުލ މާތެއް  އެހީތެރިވެދާނެ  ހައްލުވުމަށް   ފަނޑިޔާރަށްމައްސަލަ 
ހާލަތެއްގައި ފަރާތަށް   ،ޤަބ ލުކުރެވޭ  އަނެއް  މަޢުލ މާތެއް  އެ 

 ހިއްސާކުރުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ. ފަނޑިޔާރަށްހާމަނުކުރާގޮތަށް، 
ޙާޟިރުނުވާނަމަ  )ރ(   ޚަޞްމުން  ަބއްދަލުވުމަށް  ހައްލުކުރުމުގެ  މައްސަލަ 

 އަންނަނިވި ގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ.
 އަޑުއެހުން ފަސްކުރުން. (1)   
ހައްލުކުރުމުގެ  (2)    ަބލައި  ކަމުގައި  ނުވަނީ  ބޭނުން  ހައްލުކުރަން 

 މަސައްކަތް ނިންމުން. 

ހައްލުކުރުމުގެ  މައްސަލަ  
 މަރުޙަލާ ނިމުން 

ގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ފަނޑިޔާރުމައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭ   )ހ(   .119
އާ  ފަނޑިޔާރުއެ މަސައްކަތް ދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓާއެކު މައްސަލައިގެ ފައިލު އިސް

 ހަވާލުކުރާނީއެވެ. 
މައްސަލައިގެ ަބއެއް ހައްލުވެފައި މައްސަލަ ހައްލުވެފައި ނުވާނަމަ، ނުވަތަ   )ށ(   

ނުވާނަމަ، އެ މައްސަލައިގައި ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ހައްލުނުވެ އޮތް ަބއިގައި 
ގެންދިޔަ  ބަލަމުން  ކުރިން  މައްސަލަ  އެ  ޝަރީޢަތްކުރުމަށްޓަކައި، 

 ހަވާލުކުރާނީއެވެ. ފަނޑިޔާރުމެޖިސްޓްރޭޓާ މައްސަލައިގެ ފައިލު އިސް

ނިންމުމަށް  ޚުޞ މަތު  
 އެއްބަސްވުން 

މައްސަލަ  )ހ(   .120 ފަރާތުން  ދެ  ހައްލުވެއްޖެނަމަ،  މައްސަލަ  މަރުޙަލާގައި  ކޯޓު 
 ،ހައްލުކުރަން އެއްަބސްވި ގޮތުގެ ޞުލްޙައިގެ އެއްަބސްވުމެއް އެކުލަވާލައި

އެ  އަދި  ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.  ޚަޞްމުން  އެއްަބސްވުމުގައި  އެ 
އެހީތެރިވެދޭ   ހައްލުކުރުމުގައި  މައްސަލަ    ފަނޑިޔާރު އެއްަބސްވުމުގައި 

 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެއްަބސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޚަޞްމަކު  )ށ(   

ޙުކުމެކޭ އެއްގޮތަށް ކޯޓުގެ  ކޯޓުގެ  އެއްަބސްވުން  އެ  ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ، 
 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޑިވިޝަނުން ތަންފީޒުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

މި  )ނ(    އޮންނަންވާނީ  އެއްަބސްވުން  ަބޔާންކުރެވުނު  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
 . ނަމ ނާއާ އެއްގޮތަށެވެގައިވާ  Eގަވާއިދުގެ އެޕްންޑިކްސް 

ނުވާކަމަށް )ހ(   .121 ޓްރެކް ކަނޑައެޅުން  ބޭނުން  ޙައްލުކުރަން  އަޑުއެހުމެއްގައި  މައްސަލަ  އިްބތިދާއީ 
ޚަޞްމުން ބުނެފިނަމަ، ނުވަތަ ކޯޓުން ޭބރުގައި ނުވަތަ ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި  
މައްސަލަ ހައްލުނުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އެ މައްސަލައަކީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ 

އެކަށޭނަ   187ޤާނ ނުގެ   ހޯދުމަށް  ހައްލެއް  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 
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ނ ންކަމަށް   އެ   ފަނޑިޔާރަށްމައްސަލައެއް  ޤަބ ލުކުރެވިއްޖެނަމަ، 
ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، އިްބތިދާއީ އަޑުއެހުމެއް  މައްސަލައެއް ބަލާނެ ޓްރެކް

ޚަޞްމުންނާ   ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި   ފަނޑިޔާރު ާބއްވައި، 
 މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ. 

ކޯޓުން ކޯޓު މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދިނުމަށް   )ށ(   
ޚަޞްމުންނަށް   މައްސަލައިގެ  ނޯޓިސް  އެކަމުގެ  ނިންމައިފިނަމަ 
އޮންނަންވާނީ   ނޯޓިސް  އެ   ދޭންވާނެއެވެ. 

 ގައިވާ ނަމ ނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.   30މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
ކޯޓުގައި ޚަޞްމުންނާ މަޝްވަރާކުރުމުގެ  )ނ(    ެބހޭގޮތުން  ޓްރެކް ކަނޑައެޅުމާ 

ަބދަލުގައި ޓްރެކް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ސާފުކުރާ ފޯމެއް ފުރިހަމަކޮށް ކޯޓަށް  
ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ. އެ ފޯމު އޮންނާނީ  

 ވާ ނަމ ނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. ގައި 30މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

ޝަރީޢަތުގެ ބޭރުން ބޭއްވޭ  
 ބައްދަލުވުންތައް 

ާބއްވާ  )ހ(   .122 ދިނުމަށް  އިރުޝާދު  ޚަޞްމުންނަށް  އަޑުއެހުންތަކާއި  އިްބތިދާއީ 
އަޑުއެހުންތަކާއި މައްސަލަ ތަރުތީުބ ކުރުމަށް ާބއްވާ އަޑުއެހުންތައް ާބއްވާނީ 
ޭބރުގައެވެ.  މަޖިލީހުން  ޝަރީޢަތުގެ  ސިފައެއްގައި  ނުރަސްމީ 

ލިޔެ    ޔައުމިއްޔާ  އަޑުއެހުމެއްގެ  ކޮންމެ  މިއިން  ނަމަވެސް 
ގެ މަސްއ ލިއްޔަތެކެވެ. މިގޮތުން ލިޔެވޭ ޔައުމިއްޔާ  ފަނޑިޔާރުހެއްޓުމަކީ  ެބލެ

މައްސަލައިގެ   ފަނޑިޔާރުލިޔެ   ދުވަހަށް  ދުވަހުން  ސޮއިކުރުމަށްފަހު 
 ފައިލުގައި ފައިލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ާބއްވާ އަޑުއެހުންތައް ާބއްވާނީ  )ށ(   
ނަމަވެސް   ޭބރުގައެވެ.  މަޖިލީހުން  ޝަރީޢަތުގެ  ސިފައެއްގައި  ނުރަސްމީ 

ގެ  ފަނޑިޔާރު މިއިން ކޮންމެ އަޑުއެހުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމަކީ  
ޔައުމިއް ލިޔެވޭ  ގޮތުން  މި  ލިޔެ  މަސްއ ލިއްޔަތެކެވެ.    ފަނޑިޔާރު ޔާ 

ފައިލުގައި  މައްސަލައިގެ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން  ސޮއިކުރުމަށްފަހު 
 ފައިލުކުރަންވާނެއެވެ. 
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މަދަނީ   )ހ(   .123 ޝަރީޢަތްކުރެވޭ ބަސް  ހިންގާ  ކުރެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތްތައް 
  .ބަހުންނެވެ ދިވެހި

ިބދޭސީ  )ށ(    އޮތްނަމަވެސް  ަބޔާންކޮށްފައި  އެގޮތަށް  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
އިޚްތިޔާރު  ަބލައިގަތުމުގެ  ލިޔެކިޔުން  ަބޔާންތަކާއި  ހުންނަ  ަބސްބަހުން 

ހުންނަ ަބޔާންތަކާއި ކޯޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ. މިގޮތަށް ިބދޭސީ ަބސްބަހުން  
ލިޔެކިޔުމުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓުން އަންގައިފިނަމަ އެ 

 ލިޔުމެއްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެގޮތަށް ަބޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް ިބދޭސީއެއްގެ  )ނ(   

މަށް ނުވަތަ އިނގިރޭސިބަހުން ހެކިަބހުގެ ހެކިަބސް އިނގިރޭސި ަބހުން ނެގު 
 ަބޔާނެއް ނުވަތަ އެފިޑެވިޓެއް ހުށަހެޅުމަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.  

ދެއްކުމުން  )ރ(   ވާހަކަ  އަޑުއިވުމާއި  ޚަޞްމުންނާއި  ނޭނގޭ  ަބސް  ދިވެހި 
ޚަޞްމަކު  އެ  ހޯދުމަކީ  ތަރުޖަމާނަކު  ޚަޞްމުން،  މަޙުރ މްވެފައިވާ 

 އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
ހެކިަބސް ޝަރީޢަތުގެ  )ބ(    ިބދޭސީއެއްގެ  ވާހަކަދައްކަން ނޭނގޭ  ދިވެހިބަހުން 

ތަރުޖަމާކުރުމުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ،  ޚަޞްމަކު  ނެގުމަށް  މަޖިލީހުގައި 
 އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާނީ އެ ހެއްކަކު ހުށަހެޅި ފަރާތުންނެވެ.  

) )ޅ(   މާއްދާގެ  އޮތްނަމަވެސްމި  ަބޔާންކޮށްފައި  އެގޮތަށް  ގައި  ިބދޭސީ   ،ހ( 
 ަބހަކުން ކޯޓު އަމުރެއް ނެރުމަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.  

 
 

 

އިޚްތިލާފެއް ނެތް  
އިރުޝާދު  މައްސަލަތަކުގެ  

 ދިނުމުގެ އަޑުއެހުން 

ޤާނ ނުގެ   )ހ(   .124 އިޖުރާއަތުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ   15މަދަނީ  ާބުބގައި  ވަނަ 
ފަރާތުން  ދަޢުވާކުރާ  މައްސަލަތަކުގައި  ާބވަތުގެ  ނެތް  އިޚްތިލާފު 

ލިޔުންތަކާއި ދަޢުވާގެ  ދަޢުވާލިޭބ  ،  ހުށަހަޅާފައިވާ  ރައްދުގައި  އޭގެ 
"އިޚް ހުށަހަޅާފައިވާ  ދަޢުވާ ފަރާތްތަކުން  މައްސަލަތަކުގައި  ތިލާފެއް ނެތް 

މައްސަލަ ކުރިއަށް    ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންގާ ލިޔުން" ކޯޓަށް ލިބުމުން
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އިރުޝާދު ދިނުމަށްޓަކައި  ގެންދާނެ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ކޯޓުން ޚަޞްމުންނަށް
 އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމެއް ާބއްވަންވާނެއެވެ. 

ގައި   )ށ(    )ހ(  މާއްދާގެ  މައްސަލަ މި  އަޑުއެހުމުގައި  އިްބތިދާއީ  ުބނެފައިވާ 
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު   ޚަޞްމުންނާ  ގޮތާބެހޭގޮތުން  ގެންދާނެ  ކުރިއަށް 

އެކުލަވާލައި ތާވަލެއް  ާބއްވާނެ  އަޑުއެހުންތައް  ތާވަލު   ،މައްސަލައިގެ  އެ 
އިްބތިދާއީ   އިތުރުން  މީގެ  ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.  ޚަޞްމުންނާ  ކޯޓުން 

 ގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރެވިދާނެއެވެ.އަޑުއެހުމު
 ވަކި ކަމަކަށް ކިތާީބ ހެކި ބޭނުންވާނަމަ އެ ކަމެއް ަބޔާންކުރުން. (1)   
ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހަޅަން އެދޭނަމަ އެ ކަމަށް ފުރުޞަތު ދޭކަން   (2)   

 ނުވަތަ ނ ންކަން ަބޔާންކުރުން. 
އިއުތިރާޒު   ،ހިަބއާއި  ،ތަރިކައާއި (3)    މައްސަލައިގައި  ވަޞިއްޔަތުގެ 

ކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިިބގެންވާ ފަރާތްތަކުން އެ ފަރާތްތަކުގެ ަބޔާން 
އަދި ވާރިޘުންނަށް އެ ފަރާތްތަކުގެ ަބޔާން ނޮޓޮރައިޒް ކޮށްފައިވާ  

ޭބނުންވާނަމަ ހުށަހަޅަން  ހުށަހެޅުމަށް    ،ަބޔާނަކުން  އެފަދައިން 
 ކުރުން.ފުރުޞަތު އޮތްކަން ވެސް ަބޔާން 

މައްސަލައިގައި އަޅަންޖެހޭ އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ހޭދަވާނެ   (4)   
ަބޔާންކޮށްދީ ކޮަބއިކަން    ،މުއްދަތަކީ 

އެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ ޤާނ ނުތަކާއި، ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފްސީލު 
 ަބޔާންކުރުން.

ާބވަތުގެ   (5)    ނެތް  ލިޔެކިއުންތަކުގެ އިޚްތިލާފެއް  މައްސަލަތަކަކީ 
މައްސަލަތަކެއް  ާބވަތުގެ  އިސްކަންދޭ  ނިންމުމަށް  މައްޗަށް 
ކަމުގައިވުމުން ޝަރީޢަތަކާ ނުލައި ޙުކުމްކުރުމަށް އެދެވިދާނެކަން 

 ަބޔާންކުރުން.
ކޮންމެހެން ހެކިން ޝަރީޢަތަށް ހާޟިރުކުރަން ޖެހޭނަމަ އެކަން  (6)   

 ކުރާނެ ތާރީޚަކާ ެބހޭގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން. 
މާއްދާގެ )ށ( ގެ   )ނ(    ނަންަބރުގައިވާ   5އިްބތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި މި  ވަނަ 

 ފަދައިން ޚަޞްމުން އެދޭނަމަ ނުވަތަ  އިއުތިރާޒު ނުކުރާނަމަ، ޝަރީޢަތް
ކޯޓުންއިތުރަށް   މައްސަލައާމެދު  ހުށަހެޅިފައިވާ  ނުގެންގޮސް،   ކުރިއަށް 

  .ގޮތެއް ނިންމައި، މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ކުރަންވާނެއެވެ
އިރުޝާދު ދިނުމުގެ އަޑުއެހުމުގައި ޚަޞްމުންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، އެ   )ރ(  

މައްސަލަތަކުގެ   ނެތް  އިޚްތިލާފެއް  ދަށުން  މައްސަލައަކީ  އިޖުރާއަތުގެ 
ފެނިއްޖެ ކޯޓަށް  ނ ންކަމަށް  ދަޢުވާއެއް  އެ  ހިންގޭނެ  ހިނދެއްގައި، 

އިޖުރާއަތުން  ަބލާ  މައްސަލަތައް  ާބވަތުގެ  އޮންނަ  އިޚްތިލާފު  ދަޢުވާއެއް 
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 ެބލުމަށްޓަކައި، ކަމާެބހޭ ފޯމުން އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް އަންގައި 
 އެ މައްސަލަ ނިންމާނީއެވެ.

އަޑުއެހުމުގައި  ބ( )   އިްބތިދާއީ  މައްސަލަތަކުގެ  ާބވަތުގެ  ނެތް  އިޚްތިލާފެއް 
ޚަޞްމުންނަށް   ލިޔުމުން  ކަނޑައަޅައި  ތާރީޚެއް  ނިންމާނެ  މައްސަލަ 

 އަންގަންވާނެއެވެ. 

ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް  
 ގެންދާނެ ގޮތް 

ތަރިކައިގައި އާމްދަނީ ލިިބލިިބ ހުރި ތަރިކައިގެ މައްސަލައެއްނަމަ، އަދި އެ   )ހ(   .125
އަޑުއެހުމުގައި  އިްބތިދާއީ  ހިމެނޭނަމަ،  ވިޔަފާރިއެއް  ނުވަތަ  މުދަލެއް 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ކޯޓުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
ތަރިކައިގައި  (1)    ހަމައަށް،  ނިންމުމާ  ކޯޓުން  މައްސަލަ  ތަރިކައިގެ 

ނުވަތަ   މުދާ  ލިިބލިިބހުރި  އާމްދަނީ  ތެރެއިން  މުދަލުގެ  ހިމެނޭ 
ހިންގައި  ވިޔަފާރި  ނުވަތަ  މުދައު  އެ  ހުރިނަމަ  ވިޔަފާރި 
ބަލަހައްޓާނޭ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން 

 ؛ ޢައްޔަންކުރުން
( ވަނަ ނަންަބރުގައި ަބޔާންކުރާ ުބނެވުނު  1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (2)   

ކަނޑައަޅައި   ވާޖިުބ  މަސްއ ލިއްޔަތާއި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ 
 ؛ަބޔާންކުރުން

ތަރިކައިގައި ހުރި    ،ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ނިންމުމާ ހަމައަށް (3)   
 ؛މުދާ ބަލަހައްޓާނޭ އުޞ ލެއް ކަނޑައެޅުން

ހަމައަށް (4)    ނިންމުމާ  ކޯޓުން  މައްސަލަ  ތަރިކައިގެ   ،ތަރިކައިގެ 
މުދަލެއް  އެ  އާމްދަނީއިން  ލިޭބ  މުދަލުން  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި 
ހަމަޖައްސާނެކަން  އިންތިޒާމު  ބެލެހެއްޓޭނެ  އިންޝުއަރކޮށް 

 ؛ ކަށަވަރުކުރުން
 ؛މަރުހ މުގެ ދަރަނިތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނޭ އުޞ ލެއް ކަނޑައެޅުން (5)   
ދަރިންގެ   (6)    މީހުންނާއި  ބަލަހައްޓަންޖެހޭ  ޝަރުޢީގޮތުން  މަރުހ މު 

ޒަރ ރީ ބޭނުންތަކަށް ފައިސާ ނަގާނެ ގޮތާއި އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ 
 ؛ ހޭދައިގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުން

   (7) ( ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ުބނެވުނު  (  1މި  ނަންަބރުގައި  ވަނަ 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަސައްކަތަށް ފީއެއް ނަގާނަމަ، އެގޮތުން  

 ނަގާނޭ ފީގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުން.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ ލިިބލިިބ ހުރި މުދަލުގެ  )ށ(   

 ތަރިކައިގެ  ގޮތުގައި ކުންފުންޏެއްގައި ހުންނަ ހިއްސާ ހިމެނޭ ހާލަތެއްގައި
ގޮތުން  ހިއްސާދާރެއްގެ  އެކުންފުނީގައި  ނިމެންދެން  މައްސަލަ 
ކަނޑައަޅާ   ކޯޓުން  ނުވަތަ  ވާރިޘަން  ނުވަތަ  ވާރިޘަކު  ތަމްސީލުކުރާނޭ 
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ކޯޓަށް  ާބރު  ޢައްޔަންކުރުމުގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު  މިނިވަން 
 ލިިބގެންވެއެވެ. 

ކަނޑައަޅާ ކަނޑައެޅުންތައް މުރާޖަޢާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޯޓުން  )ނ(   
 ކުރުމުގެ ާބރު ކޯޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

ތަރިކައިގައި ހުރި މުދާ ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު ކަމަށް  )ރ(  
ޢައްޔަންކުރާއިރު ވާރިޘުންގެ   ،މީހަކު  ގޮތުގައި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ 

ތެރެއިން މީހަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ކޯޓުން އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ. ވާރިޘުންގެ 
މެދުގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކާ މެދު އެއްަބސްނުވެވިއްޖެނަމަ، ވާރިޘުންގެ 
ފަރާތެއް  ޕްރޮފެޝަނަލް  ނ ން  ވާރިޘެއް  ނުވަތަ  ތެރެއިން 

ކޯޓަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއް ާބރު  ޢައްޔަންކުރުމުގެ  ގޮތުގައި  ގެ 
 ލިިބގެންވެއެވެ. 

ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ވެސް ތަރިކައިގައި ހުރި މުދާ  )ބ(   
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު  ބެލެހެއްޓުމަށް  ހިންގައި  މުދަލެއް  ވަކި  ނުވަތަ 

ޙައްޤު ވާރިޘުކަށް ނުވަތަ ޢައްޔަންކޮށްދިނުން އެދި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ  
 ވާރިޘުންނަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

ބެލެހެއްޓުމަށް  )ޅ(   ހިންގައި  މުދަލެއް  ވަކި  ނުވަތަ  މުދާ  ހުރި  ތަރިކައިގައި 
ދެމިއޮންނާނީ   މަސްއ ލިއްޔަތު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ  ޢައްޔަންކުރާ 
ކޯޓުން  ނުވަތަ  ޙުކުމްކުރަންދެން  ކޯޓުން  މައްސަލައިގައި  ތަރިކައިގެ 

 ނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށެވެ.ކަ
ބެލެހެއްޓުމަށް  )ކ(    ހިންގައި  މުދަލެއް  ވަކި  ނުވަތަ  މުދާ  ހުރި  ތަރިކައިގައި 

އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު  މައްޗަށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ  ޢައްޔަންކުރާ 
ަބޔާންކުރި  މި  އަދި  އޮންނާނެއެވެ.  ވާޖުިބ  އަދާކުރުމުގެ  މަސްއ ލިއްޔަތު 

މަސް ޚިލާފުވުމުގެ އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު  ވާޖިާބ  އަދާކުރުމުގެ  އ ލިއްޔަތު 
ގެއްލުމަކަށް  އެ  ލިިބއްޖެނަމަ،  ގެއްލުމެއް  މުދަލަށް  ވާރުތަ  ސަަބުބން 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު އަމިއްލައަށް ޒިންމާ އުފުލަންވާނެއެވެ. 
މީހަކު ނުވަތަ  )އ(    ލިޭބ  ތަރިކައިން  އެ  ހިންގާއިރު  މައްސަލަތައް  ތަރިކައިގެ 

އެ  މައްސަލަތައް  ތަރިކައިގެ  މީސްމީހުންގެ  އެ  މަރުވެފައިވާނަމަ،  ަބޔަކު 
ަބދަލުގައި   ެބލުމުގެ  ތެރޭގައި   ޤަޟިއްޔާގެ 
އެ ތަރިކައަކުން ސީދާ ލިޭބ މީހުންގެ ޤަޟިއްޔާތައް ނިންމައި، އެތަރިކައިން 

 މީހަކު މަރުވެފައިވާނަމަ އެ މީހެއްގެ ނުވަތަ ަބއެއްގެ ތަރިކައިގެ ސީދާ ލިޭބ
 މައްސަލަ ވަކި ޤަޟިއްޔާތަކަކުން ހުށަހަޅުމަށް އަންގާނީއެވެ. 

ވާރިޘުން ސާބިތުކުރިގޮތުގެ  
 ސެޓްފިކެޓް 

ކުރިން ވާރިޘުން ސާިބތުކުރި ގޮތުގެ ސެޓްފިކެޓެއް   .126 ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ނިންމުމުގެ 
ހޯދުމަށް އެދި ވާރިޘުކު ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ނިމުމުގެ 
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ކުރިން، ވާރިޘުން އެނގޭނޭ ގޮތުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ވާރިޘުންނަށް ދ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު  
 ވެއެވެ. ކޯޓަށް ލިބިގެން

ތަރިކައިން ލިބޭބައި  
 ހަދިޔާކުރުން 

ަބއި    .127 މީހެއްގެ  އެ  ވާރިޘަކަށް  އަނެއް  ވާރިޘަކު  އެއް  މައްސަލަތަކުގައި  ތަރިކައިގެ 
ހަދިޔާކުރާނަމަ އެ ޤަޟިއްޔާގެ ތެރޭގައި އެކަން ކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ތަރިކައިގެ  

 ރަންޏެއް އޮތްތޯ ބަލަން ނުޖެހޭނެއެވެ. ަބއެއް ހަދިޔާކުރާއިރު މުދާ ހަދިޔާކުރާ ފަރާތުގެ ދަ

ހިމާޔަތްކުރުމަށާއި   .128 އަމުރުތައް ނެރުމުގެ ބާރު  މުދާ  ތަރިކަ  ހިނގަމުންދާއިރު،  ކޯޓުގައި  މައްސަލަ  ތަރިކައިގެ 
ާބރު   ނެރުމުގެ  އަމުރުތައް  ނެރެންޖެހޭ  ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި  ޙައްޤުތައް  ވާރިޘުންގެ 

 ކޯޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

ލިބުނުގޮތް    ތަރިކައިން 
 ބަޔާންކުރުން 

ތަރިކައިގެ މައްސަލަތަކުގައި ތަރިކަ ެބހުނުގޮތާއި ކޮންމެ މީހަކަށް ލިުބނު ަބއި އެނގޭގޮތް    .129
މީހަކަށް  ކޮންމެ  އަދި  ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  ނިންމުމުގައި  މައްސަލައިގެ  ސާފުކޮށް 

 އިންސައްތައިން ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.ތަރިކައިން ޙައްޤުވާ ަބއި ަބއިކުޅަަބއިން ނުވަތަ  

ގޯތި ަބއިކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ، އަދި ގޯތި ނުވަތަ ތަން ަބއިކުރުމުގެ    .130 ގޯތި ބައިކުރުމުގެ މައްސަލަތައް 
އެ   ނިންމައި  ޝަރީޢަތުން  މައްސަލަ  ތަރިކައިގެ  ހިންގަންވާނީ،  ކޯޓުން  އިޖުރާއަތު 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭ   ރަޖިސްޓަރީ ގޯއްޗެއް  ގޯތީގެ  އިމާރާތާއި  ނަމުގައި  މީސްމީހުންގެ 
 ނުވަތަ ތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދައި ދިނުމުންނެވެ. 

ގޯތި ނުވަތަ ތަން ބައިކުރުމުގެ  
މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުން  

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

އެފަދަ    .131 އެއްަބސްނުވާނަމަ،  ެބހެނިވެރިން  ހުރިހާ  ަބއިކުރުމަށް  ތަން  ނުވަތަ  ގޯތި 
 ކުގައި ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށެވެ. މައްސަލަތަ

ަބލައި  )ހ(    އޮތްތޯ  ގޮތެއް  ޞުލްޙަވެރި  އެއްަބސްވާ  ބެހެނިވެރިން  ހުރިހާ 
 ؛ އެގޮތަކަށް

ނުފެނުނުނަމަ،   )ށ(    ގޮތެއް  ޞުލްޙަވެރި  އެއްަބސްވާ  ބެހެނިވެރިން  ހުރިހާ 
 ނުވަތަ ؛ ގުރުއަތުލައިގެން

ނުވަތަ  )ނ(    ހާލަތެއް  ނުވާ  ގޮތްކަމަށް  ޢަދުލުވެރި  އެންމެ  ގުރުއަތުލުމަކީ 
 ޢަދުލުވެރި ސަަބެބއް އޮތްކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބ ލުކުރެވޭނަމަ އެގޮތަކަށް.  

ިބމެއް ަބއިކުރުމާމެދު ނުވަތަ ިބން ޢައްޔަންކުރުމާމެދު ބެހެނިވެރިން ހުށަހަޅާ ގޮތްތަކާމެދު    .132 ބިމާބެހޭ ޗާޓު ހޯދުން 
ގޮތެއް ޗާޓު  ކޯޓުން  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  އިދާރާއިން  ިބމާެބހޭ  ކުރިން  ނިންމުމުގެ   
 ހޯދަންވާނެއެވެ. 

ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން  
 އަންގާ ލިޔުން ހުށަނޭޅުން 

ލިޔުން"   .133 އަންގާ  ޙަވާލުވިކަން  ފޯމާ  ދަޢުވާ  މައްސަލަތަކުގައި  ނެތް  "އިޚްތިލާފެއް 
ނުވަތަ   ފަރާތަކުން  ފޯމާ ދަޢުވާލިޭބ  ދަޢުވާ  ނުވާނަމަ  ހުށަހަޅާފައި  ފަރާތްތަކުން 

ހަވާލުވިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން މައްސަލައިގެ އިްބތިދާއީ 
 އަޑުއެހުމެއް ޭބއްވުމަށް ހުރިހާ ޚަޞްމުންނަށް ކޯޓު އަމުރު ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

ތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަށް އަމުރުނުކުރާހައި އިޚްތިލާފެއް ނެތް ާބވަ  .134 ހެކިބަސް ކަށަވަރުކުރުން 
ވަނަ ާބުބގައި   28ހިނދަކު ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހަޅާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ  
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ަބޔާންކުރާ ގޮތަށް ހެކިަބޔާން ހުށަހަޅައިގެންނެވެ. ހެކި ަބޔާނަކަށް އެއްވެސް ޚަޞްމަކު  
  ޙާޟިރުކޮށް ހެކިަބސް ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.އިންކާރުކުރާނަމަ ހެކިވެރިޔާ ކޯޓަށް

އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ ހައްޤު  
ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަސް  

 ހުށަހެޅުން 

ލިިބފައިވާ  )ހ(   .135 ހައްޤު  އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ  ގުޅިގެން  ވަޞިއްޔަތާ  ހިަބއާއި 
ކޮށްފައިވާ  ނޮޓަރައިޒް  ވާރިޘުންނަށް  ތަރިކައިގައި  ފަރާތްތަކުންނާއި، 

ކުން ނުވަތަ ލިޔުމަކުން އެ މީހުންގެ ަބސް ހުށަހަޅަން ޭބނުންނަމަ ަބޔާނަ
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް މައްސަލައިގެ ދަޢުވާލިޭބ ހުރިހާ ޚަޞްމުން އެ 
މީހުންގެ ަބސް ހުށަހަޅާ ހާލަތުގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމަކާ ނުލައި މައްސަލަ 

 ނިންމިދާނެއެވެ. 
ަބޔާންކުރާ ގޮތަށް ަބޔާން ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި   )ށ(   

ވީޑިއޯ  ނުވަތަ  ޓެލެކޮށްފަރެންސް  ނުވަތަ  ޙާޟިރުކޮށް  ކޯޓަށް  ަބޔާންތައް 
ޙުކުމްކުރުމުގެ  މައްސަލައިގެ  ނަމަވެސް  ނެގިދާނެއެވެ.  ކޮންފަރެންސްކޮށް 
ފޮނުވައިގެން  ފަރާތްތަކަށް  އެ  ަބޔާން  ދޭ  ފަރާތްތަކުން  އެ  ކުރިން 

 ފަހު އަނުބރާ އެ ަބޔާންތައް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ސޮއިކުރުމަށް

ޣައިރު ޙާޟިރުގައި  
 ޙުކުމްނުކުރުން 

ތަރިކަ އާއި ހިަބ އާއި ވަޞިއްޔަތާއި، ވިއްކުމާއި، މި ނ ންވެސް ގޮތަކަށް  )ހ(   .136
ސާިބތުކުރުމުގެ  މިލްކުވެރިކަން  ަބދަލުކުރުމާއި،  މިލްކުވެރިކަން 

ފޯމު   ދަޢުވާ  ފޯމާ މައްސަލަތަކުގައި  ދަޢުވާ  ނުވަތަ  ރައްދުނުކުރެވުމުން 
ހަވާލުވިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަނޭޅުމުން ނުވަތަ ދިފާޢެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވުމުން 

 ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. 
ތަރިކައިގެ  )ށ(    ވީނަމަވެސް  ަބޔާންވެފައި  އެހެން  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ަބޔާ ަބއިކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި މައްސަލައިގައި ވާރިޘެއްގެ  ނުވަތަ  ން 
ކުރުމަށްފަހު   މަސައްކަތް  އެކަށީގެންވާ  ނެގުމަށް  ަބޔާން  ެބހެނިވެރިއެއްގެ 
އޭނާގެ ަބޔާން ނުނެގުނުނަމަ އޭނާއަށް ޙައްޤުވާ މިންވަރެއް ލިިބދީ މައްސަލަ 

 ނިންމުމަށް ހުރަހެއްނެތެވެ. 
މައްސަލައެއްގައި އިއުތިރާޒު ކުރުމުގެ ޙައްޤު ހިަބ ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުގެ   )ނ(   

ނުވަތަ  އިންކާރުކޮށްފިނަމަ  ަބޔާންދިނުމަށް  ފަރާތަކުން  ލިިބފައިވާ 
ަބޔާން  އޭނާގެ  މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު  ކޯޓުން  ގޮތަކަށް  އެކަށީގެންވާ 

ކަމާެބހޭ   ،ނުނެގުނުނަމަ ހުރިގޮތެއް  ތަނަވަސްކަން  ިބމުގެ  އޭނާގެ 
ެބލުމަށްފަ މައްސަލަ އިދާރާތަކުން  ވަޞިއްޔަތުގެ  އާއި  ހިަބ  އެ  ހުގައި 

 ވަކިގޮތަކަށް ނިންމުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

އަނުބރާ    .137 ދަޢުވާ އަނބުރާ ނުގެންދެވުން  ދަޢުވާ  މައްސަލައެއްގައި  ކުރުމުގެ  ތަންފީޒު  ވަޞިއްޔަތް  ތަރިކައާއި، 
 ނުގެންދެވޭނެއެވެ. 
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އެ ،  ވަޞިއްޔަތާއި  ،ހިަބއާއި )ހ(   .138 ޞައްޙަކަން ކަނޑައެޅުން  މައްސަލަތަކުގައި  ވިއްކުމުގެ  ލާޖެއްސުމާއި، 
ކަމެއް ޞައްޙަކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން އަންނަނިވި ކަންކަން 

 ކަށަވަރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.
ހީލަތެއް   (1)    މަކަރެއް ނުވަތަ  އޮޅުވާލުމެއް ނުވަތަ  އޮޅުމެއް ނުވަތަ 

 ؛ނުވަތަ މަޖުބ ރެއް ނެތްކަން 
ދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވިއްކާ ފަރާތަށް އެކުރެވޭ ކަމެއް އެނގޭކަން  (2)   

 ؛ނުވަތަ ނ ންކަން 
 ޤާނ ނުތައް ލާޒިމުކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން.  (3)   

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ހުރިތޯ  
 ބެލުމަށް އިޢުލާނުކުރުން 

ވިއްކުމަކުން، ދިނުމަކުން ނުވަތަ އެ ނ ން ވެސް ގޮތަކަށް މިލްކުވެރިކަން  )ހ(   .139
ހުށަހެޅިފައިވާކަން  މައްސަލައެއް  އެފަދަ  މައްސަލަތަކުގައި،  ަބދަލުކުރާ 
އިޢުލާންކޮށް، އެ މުދަލާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ހުރިކަން ނުވަތަ ނ ންކަން 

އި ކުރާ  މިގޮތުން  ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.  މުދަލުގެ ކޯޓުން  ޢުލާނުގައި 
ރަސްމީ   މަދުވެގެން  ދަޢުވާކުރުމަށް  ފަރާތަކުން  އޮތް  ދަޢުވާއެއް  މައްޗަށް 

 )ހަތެއް( ދުވަސް ދޭންވާނެއެވެ.  7މަސައްކަތު 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ުބނާ މައްސަލަތަކުގައި މުދަލުގެ މައްޗަށް ހައްޤެއް  )ށ(   

ފަރާތަކުން   ކޮންމެ  ދެކޭ  ކަމަށް  ތެރެއަށް އޮތް  މައްސަލައިގެ 
ހުށަހަޅާ  އެދި  ތަދައްޚުލުވުމަށް  ނަމަވެސް  ތަދައްޚުލުވެވިދާނެއެވެ. 
ހެކި   ސާބިތުކުރުމަށް  ޙައްޤު  ލިިބގެންވާ  އޭނާއަށް  ހުށަހެޅުމުގައި 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
ހަދާދީފައިވާ  )ނ(    ރަޖިސްޓަރީއެއް  ފަރާތުން  ދައުލަތުގެ  މައްޗަށް  މުދަލެއްގެ 

ރަޖިސްޓަރީގައި ަބޔާންކޮށްދޭ މިލްކުވެރި ފަރާތަކީ އެ މުދަލުގެ   ހާލަތުގައި އެ
ރަޖިސްޓަރީ  އެ  ސާިބތުކުރެވޭނީ  ނ ންކަން  ފަރާތް  މިލްކުވެރި  ޙަޤީޤީ 
ނުވަތަ  ހީލަތަކުން  މަކަރާއި  ނުވަތަ  ޚިލާފަށްކަން  ޤާނ ނާ  ހޯދާފައިވަނީ 

އި އެ  އޮޅުވާލުމަކުންކަން ނުވަތަ އޮޅުމަކުންކަން ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ ނަމުގަ 
ހައިސިއްޔަތުންކަން  ޓްރަސްޓީއެއްގެ  ކޮށްފައިވަނީ  ރަޖިސްޓަރީ  މުދަލެއް 

 ސާބިތުކޮށްދީފިނަމައެވެ.  

ލާޖެއްސުމުގެ   )ހ(   .140 ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން  ނުވަތަ  ވަޞިއްޔަތަކުން  ހިަބއަކުން،  ވިއްކުމަކުން، 
މެދުވެރިވެގެން  ކޯޓު  ގޮތަކުން  ވެސް  ނ ން  އެ  ނުވަތަ  މުޢާމަލާތަކުން 
ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ މުދަލެއްގެ މިލްކުވެރިކަން ަބދަލުކުރުމުގެ ކުރިން 

ށް ނުވަތަ  މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަން ަބދަލުކުރަން އެދޭ ފަރާތުން ސަރުކާރަ
 އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ކޯޓުން ަބލަންވާނެއެވެ.  

ބަލާނީ )ށ(    އޮތްތޯ  ދަރަންޏެއް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ   ،މި 
ރެވެނިއު  އިންލަންޑް  މޯލްޑިވްސް  އަށާއި،  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
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އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް   ޖުޑިޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އޮތޯރިޓީއަށާއި، 
 ލިޔެގެންނާއި ޢާންމު އިޢުލާނުކޮށްގެންނެވެ. 

އިއުތިރާޒު ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް  
 ހޯދުން 

ސްޓްރީކޮށްފައިވާ އުފުލޭ މުދަލެއްގެ ަބންޑާރަިބން ލާޖެއްސުމުގެ މައްސަލަތަކާއި، ރަޖި  .141
  68/9މިލްކުވެރިކަން ަބދަލުކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ޤާނ ނު ނަންަބރު  

ގޮތުގެމަތިން   ަބޔާންކުރެވިފައިވާ  ގައި  ޤާނ ނު(  ަބދަލުކުރުމުގެ  )މިލްކުވެރިކަން 
މައްސަލަ ލިޔުމެއް  ނެތްކަމުގެ  އިއުތިރާޒު  ފަރާތުގެ  ދިން  އިގައި  ރަޖިސްޓްރީ 

 ޙުކުމްކުރުމުގެ ކުރިން ކޯޓުން ހޯދަންވާނެއެވެ. 
 
 

 

ކޯޓަށް ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ކޯޓުގައި  )ހ(   .142 ކޯޓު އަމުރު 
ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ދަޢުވާއަކާ ގުޅިގެން މަދަނީ 

ޤާނ ނުގެ   އެދި   21އިޖުރާއަތުގެ  އަމުރަކަށް  ކޯޓު  ދަށުން  ާބުބގެ  ވަނަ 
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

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

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

ވަނަ ާބުބގެ ދަށުން ކޯޓު އަމުރަކަށް   21މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ   )ނ(   
އިންނެވެ. އެ ފޯމާއެކު   31އެދި ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގެ ފޯމު  

ޤާނ ނުގެ   އިޖުރާއަތުގެ  ގައިވާ   236މަދަނީ  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 
 ލިޔުންތަކާއި މަޢުލ މާތު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާއެއްގައި ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން  )ހ(   .143 ވަގުތީ އަމުރު 
ވަގުތީ ފަރުވާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ވަގުތީ ރައްކާތެރިކަމެއް  

ޤާނ ނުގެ   އިޖުރާއަތުގެ  މަދަނީ  ގޮތުން،  ވަނަ   242ހޯދައިދިނުމުގެ 
އެ ހޯދުމަށް  އަމުރެއް  ފަދަ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ޚަޞްމަކަށް މާއްދާގައި  ދި 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  
މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގައި ނުވަތަ އެހެން ޤާނ ނެއްގެއި އެހެންގޮތެއް  )ށ(   

ކުރިން  ފެށުމުގެ  ޝަރީޢަތެއް  މައްސަލައެއްގެ  ނުވާނަމަ،  ކަނޑައަޅާފައި 
ޙުކުމް   ޙުކުމްކުރުމަށްފަހުގައި  ނުވަތަ  ތެރޭގައި  ޝަރީޢަތުގެ  ނުވަތަ 
ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދެވިދާނެއެވެ. ޝަރީޢަތް 
ފެށުމުގެ ކުރިން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވޭނީ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ 
އެ  ނުވަތަ  މައްސަލައެއް  ާބވަތުގެ  އަޅަންޖެހޭ  ފިޔަވަޅު  އަވަހަށް 

ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި މައްސަލައެއްގައި ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރުމަކީ އިންސާފު  
 ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބ ލުކުރެވޭނަމައެވެ. 

ޢާންމު އުޞ ލެއްގެ ގޮތުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދޭނީ  )ނ(   
ދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު އެ ފޯމާއެކުގައެވެ. ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުން ވަގުތީ 

ދަޢު އެދޭނީ  ފޯމާ އަމުރަކަށް  ދަޢުވާ  ނުވަތަ  ހުށަހަޅާއިރު  ދިފާޢު  ވާގެ 
 ހަވާލުވިކަން އަންގާ ލިޔުމާއެކުގައެވެ. 

ވަގުތީ އަމުރެއް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ  )ރ(  
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު   244
 އިންނެވެ. 32

ކޯޓުން   )ބ(    ހުށަހަޅާއިރު،  ފޯމު  އެދޭ  އަމުރަށް  އެދޭނަމަ،  އަމުރަކަށް  ވަގުތީ 
 ނެރެދޭންވީ އަމުރުގެ ޢިާބރާތް އޮންނަން އެދޭ ގޮތް ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ  
 އަމުރު 

ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން މުދާ ަބލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ހޯދަން ޭބނުންވާނަމަ   .144
އިޖުރާއަތުގެ   މަދަނީ  އެދޭނީ  ހޯދުމަށް  އަމުރެއް   އެފަދަ 

 32ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު    245ޤާނ ނުގެ  
 އިންނެވެ. 

ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ވަގުތީ  
 އަމުރު 

ހޯދުމަށް   .145 އަމުރެއް  އެފަދަ  ޭބނުންވާނަމަ  ހޯދަން  އަމުރެއް  ވަގުތީ  ދެއްކުމުގެ  ފައިސާ 
ޤާނ ނުގެ   އިޖުރާއަތުގެ  މަދަނީ  މި   246އެދޭނީ  ގޮތުގެމަތިން  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ 

 އިންނެވެ. 32ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 



    

 

 ކޯޓް  މެޖިސްޓްރޭޓް ބޮޑުފޮޅުދ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 aa.bodufolhudhoo@judiciary.gov.mv  އީމެއިލް: | aa.bodufolhudhoo.courts.gov.mv ވެބްސައިޓް:

  335 ެގ 63 ސަފްޙާ
 

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތަކަށް  
 ސެކިއުރިޓީ ހޯދުމުގެ އަމުރު 

ހޯދަން ޝަރީޢަ  .146 އަމުރެއް  އަންގާ  ެބހެއްޓުމަށް  ސެކިއުރިޓީއެއް  ޚަރަދުތަކަށް  ތުގެ 
  251ޭބނުންވާނަމަ އެފަދަ އަމުރެއް ހޯދުމަށް އެދޭނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ  

 އިންނެވެ. 32ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

ޚަޞްމުގެ ޣައިރު   އެއް 
 އި އަމުރު ނެރުން ޙާޟިރުގަ 

މި ާބުބގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އަމުރެއް އެ އަމުރު ރައްދުވާ ޚަޞްމުގެ  )ހ(   .147
ތެރޭގައި  ޝަރީޢަތުގެ  ނުވަތަ  ކުރިން  ޝަރީޢަތުގެ  ޙާޟިރުގައި  ޣައިރު 

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

ޚަޞްމުގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކަމަށް ވާނަމަ، އެ އަމުރަށް އެދިފައިވާ ފޯމު 
އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ފޮނުވައި ހުށަހެޅުމާމެދު އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ 

 ަބހެއް ހޯދަން ނުޖެހޭނެއެވެ. 
ޣައިރު  )ނ(    ޚަޞްމުގެ  އެއް  އޮތްނަމަވެސް  އެހެން  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ޙާޟިރުގައި އަމުރެއް ނެރެދޭންވާނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތައް މެދުވެރިވެފައިވާ 
 ޤަބ ލުކުރެވޭނަމައެވެ.  ފަނޑިޔާރަށްކަމަށް 

 ނުވަތަ ؛ އެ އަމުރަކީ އަވަހަށް ނެރެންޖެހޭ އަމުރެއް ކަމަށްވުން (1)   
 ނުވަތަ ؛ ހެކި ނައްތާލަފާނެ ކަމުގެ ިބރު އޮތުން (2)   
ފަރާތަކަށް   (3)    އެހެން  ނުވަތަ  ޭބރަށް  ޤައުމުން  ފައިސާއެއް 

 ނުވަތަ ؛ ތަހުވީލުކުރުމުގެ އިހްތިމާލު އޮތުން 
 ނުވަތަ ؛  މުދަލެއްގެ މިލްކުވެރިކަން ަބދަލުކުރުމުގެ އިހްތިމާލު އޮތުން (4)   
ވެސް  (5)    އެހެން  ނެރެންޖެހޭ  ޙާޟިރުގައި  ޣައިރު  އަމުރެއް  އެފަދަ 

 ޤަބ ލުކުރެވުން.  ފަނޑިޔާރަށް ސަަބެބއް އޮތްކަމަށް 
މި މާއްދާގެ ދަށުން ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ނެރޭ އަމުރެއް އެ އަމުރު ރައްދުވާ  )ރ(  

ފަރާތަށް ލިބުމުން، އެ އަމުރު މުރާޖަޢާ ކޮށްދިނުން އެދި ހުށަހަޅާނަމަ، އެ 
މުރާޖަޢާކޮށް  އަމުރެއް  އެފަދަ  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  ކޯޓަށް  ނެރުނު  އަމުރު 

އިންނެވެ.   33ގައިވާ ފޯމު  ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
މި އުޞ ލުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް މުރާޖަޢާ ކުރާނީ  

ނެރުނު   އަމުރު  ހަވާލުވެހުރި   ފަނޑިޔާރު އެ  މައްސަލައާ  އެ  ނުވަތަ 
 މެޖިސްޓްރޭޓެވެ.

ޚަޞްމެއްގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ނެރެފައިވާ އަމުރެއް މުރާޖަޢާ ކުރެވޭނީ  )ބ(   
 ތިރީގައި މި ަބޔާންކުރާ ފަދަ ސަަބެބއް އޮތްނަމައެވެ. 

ޣައިރު ޙާޟިރުގައި އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގައި  (1)   
 ނުވަތަ ؛ ހާމަކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް ހާމަނުކޮށް އޮތުން

ޝަރުޠަކާ   (2)    އަމުރުގައިވާ  އެ  ފަރާތުން  އެދިފައިވާ  އަމުރަށް 
 ނުވަތަ ؛ ޚިލާފުވުން
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 ނުވަތަ ؛ މައްސަލައިގެ ހާލަތަކަށް ަބދަލު އައުން (3)   
ކަމަށް  (4)    ތަންދޭ  ހާލަތުތައް  މައްސަލައިގެ  ނެރެދިނުމަށް  އަމުރެއް 

 ނުވަތަ ؛ ނުފެނުން 
މައްސަލަ   (5)    ފަރާތުން  އެދުނު  އަމުރަށް  ނެރެދިނުމަށްފަހު  އަމުރު 

 ނުވަތަ؛ ގެންދިއުމަށް ފިޔަވަޅު ނޭޅުންއަވަހަށް ކުރިއަށް 
 
 

އެއްވެސް   (6)   ުބރައެއް  ޙައްޤުނ ން  ސަަބުބން  ނެރުމުގެ  އަމުރު 
 ފަރާތަކަށް އުފުލަން ޖެހުން.  

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

ވަގުތީ އަމުރަށް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅަށް އެދޭ ފޯމުގައި ވަގުތީ  )ކ(   
ފަރާތަށް  ހުށަހަޅާ  އެދި  އަމުރަށް  ހައިސިއްޔަތު  އެދުމުގެ  އަމުރަށް 

 ލިިބގެންވާގޮތް ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 

ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް  
 ހުށަހެޅުން 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ  )ހ(   .148
ގެންދިއުމަށް  އަނުބރާ  ަބއެއް  ދަޢުވާއިން  އެ  ނުވަތަ  އެކުގައި  ދަޢުވާ 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 
ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ ދަޢުވާއިން ަބއެއް އަނުބރާ ގެނައުމަށް އެދޭނަމަ، އެކަމަށް  )ށ(   

އިންނެވެ. ދަޢުވާ   34އެދި ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދު ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު  
ރުހުން  ޚަޞްމެއްގެ  ހިމެނޭ  ދަޢުވާގައި  ގެނައުމަށްޓަކައި،  އަނުބރާ 

ލި ލިިބފައިވާކަމުގެ  ރުހުން  އެ  ހާލަތުގައި،  ފޯމާއެކު ހޯދަންޖެހޭ  މި  ޔުން 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

ދަޢުވާތަކުގައި،  )ނ(    ހިމެނޭ  ފަރާތްތައް  ގިނަ  ފަރާތަށްވުރެ  އެއް  ދަޢުވާލިޭބ 
ފަރާތަކާ  ކޮން  ތެރެއިން  އޭގެ  ގެންނަނީ  އަނުބރާ  ފަރާތުން  ދަޢުވާކުރާ 
ދެކޮޅަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއެއްކަން، އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި 

 ންކުރަންވާނެއެވެ. ަބޔާ
ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާ އަނުބރާ ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާ ޙާލަތުގައި، އެ  )ރ(  

 ހުށަހެޅުން ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ދަޢުވާ އަނުބރާ ގެނައުމުގެ ހުށަހެޅުމެއް ބާޠިލުކުރަން އެދޭނަމަ،   (1)   

 35އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު  
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އިންނެވެ. ދަޢުވާ އަނުބރާ ގެނައުމުގެ ހުށަހެޅުމެއް ބާޠިލުކުރުމަށް  
ގެންނަކަމުގެ   އަނުބރާ  ދަޢުވާ  އެދޭނަމަ،  ފަރާތުން  ދަޢުވާލިޭބ 

 ލިޔުން 
ލިޭބތާ    އެ ތެރޭގައި    28ފަރާތަށް  ދުވަހުގެ   )އަށާވީސް( 

 އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ދަޢުވާ އަނުބރާ ގެންނަން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ބާޠިލުކުރުމަށް އެދި  (2)   

އަނުބރާ   ދަޢުވާ  ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ،  ފަރާތުން  ދަޢުވާލިޭބ 
ފަރާތަށް ލިޭބ ތާރީޚުގައި ދަޢުވާ ގެންނަކަމުގެ ލިޔުން ދަޢުވާލިޭބ  

 އަނުބރާ ގެނައީ ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.
   (3) ( ގެ  )ރ(  މާއްދާގެ  އެހެން  2މި  ނަންަބރުގައި  ވަނަ   )

އޮތްނަމަވެސް، މައްސަލަ މުޅިން ނިމުނީ ކަމުގައި ބެލޭނީ ދަޢުވާ 
އަނުބރާ ގެންނަކަމުގެ ލިޔުން ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތަށް ލިޭބ ތާރީޚުން  

ޢުވާ ބާޠިލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  ފެށިގެން ދަ
 މުއްދަތު ހަމަވުމުންނެވެ. 

ލިިބއްޖެނަމަ،     )ބ(   ކޯޓަށް  ހުށަހެޅުމެއް  ބުނާފަދަ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
ކޯޓުން   ކޮޕީއެއް  ހުށަހެޅުމުގެ  އެ  ޚަޞްމުންނަށް  އެހެން  މައްސަލައިގެ 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި  )ޅ(  

ހުއްދަ  ކޯޓުގެ  ގެންދެވޭނީ  އަނުބރާ  ަބއެއް  ދަޢުވާގެ  ނުވަތަ  ދަޢުވާ 
 ލިބިގެންނެވެ. 

 ؛އެ ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައިވުން (1)   
ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން ދަޢުވާގެ އެއްވެސް ޚަޞްމަކު ވަކި ކަމަކަށް  އެ   (2)   

 ؛ކޯޓުގައި އެއްަބސްވެފައިވުން
އެއްވެސް  (3)    ތަނަށް  އެހާ  ފަރާތަށް  ދަޢުވާކުރާ  ގުޅިގެން  ދަޢުވާއާ 

 ފައިސާއެއް ލިިބފައިވުން.
ހިމެނޭ   (4)    ފަރާތްތައް  ގިނަ  ފަރާތަށްވުރެ  އެއް  ދަޢުވާކުރާ 

ފިޔަވައި  އޭނާ  ގެނައުމާމެދު  އަނުބރާ  ދަޢުވާ  ދަޢުވާއެއްނަމަ،  
 ؛ދެންތިިބ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ރުހުން ލިޔުމުން ލިބުމުން

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ތަރިކައިގެ މައްސަލައެއް   )ކ(   
 އަނުބރާ ނުގެންދެވޭނެއެވެ. 

އެ  )އ(    ޚަޞްމުން  ހުރިހާ  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އެއްަބސްވެގެން މެނުވީ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް 
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ނުވަތަ  ދަޢުވާއެއް  އެ   ނިމިފައިވަނިކޮށް 
 އެ މައްސަލައެއް އަނުބރާ ނުގެންދެވޭނެއެވެ. 

ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުމަށްފަހު  
ދަޢުވާ ކުރުމުގެ  އަލުން އެ  

 ހުއްދަ ހޯދުން 

ދަޢުވާ އަނުބރާ ގެނައުމަށްފަހު އަލުން އެ ދަޢުވާ ލިުބނު ފަރާތުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް   .149
 ކުރާނަމަ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އެކަމަށްޓަކައި ކޯޓުގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ. 

ދަޢުވާއަށް ޖަވާުބދާރީވުމަށް ދަޢުވާ އަނުބރާ ގެނައީ ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުން   )ހ(  
 ؛ފަހުގައި ކަމަށްވުން

އަލުން ހުށަހަޅަން ޭބނުންވާ ދަޢުވާ އެ މައްޗަށް ިބނާވެފައިވާ ވާޤިޢާތަކާއި  )ށ(   
އަނުބރާ ގެނައި ދަޢުވާ ބިނާވެފައިވާ ވާޤިޢާތައް އެއްގޮތްވުން ނުވަތަ ދެ 

 ވާޤިޢާތަކަކަށްވުން. ދަޢުވާގެ ވާޤިޢާތަކަކީ ދާދި އެއްގޮތް 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ޚަރަދު  
 ނަގައިދިނުމަށް އެދުން 

ނަމަވެސް،  )ހ(   .150 ގެނައި  އަނުބރާ  ދަޢުވާ  ފަރާތުން   ދަޢުވާކުރާ 
ނުވަތަ  އެހާތަނަށް  ފަރާތުން  ދަޢުވާލިޭބ  ސަަބުބން  ދަޢުވާގެ   އެ 

ދަޢުވާލިޭބ   ޚަރަދުތައް  ކުރަންޖެހުނު  ކުރިން  ތާރީޚުގެ  ފަރާތަށް އެ 
 ނަގައިދިނުމަށް ކޯޓުގައި އެދެވިދާނެއެވެ.

ަބއެއް  )ށ(    ދަޢުވާގެ  އެދެނީ  ގެންނަން  އަނުބރާ  ފަރާތުން  ދަޢުވަކުރާ 
ކަމުގައިވާނަމަ، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ޒިންމާވާންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި އަނުބރާ 

ޙާލަތުގައި ގެންނަ ަބޔަކާ ގުޅިގެން ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކަށެވެ. އަދި އެ  
ފަރާތުން  ދަޢުވާކުރާ  ހިނދަކު،  ކަނޑަނާޅާހާ  ގޮތަކަށް  އެހެން  ކޯޓުން 
ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ަބލައި ވަޒަންކުރާނީ، މުޅި ދަޢުވާ އެކުގައި ަބލައި 

 ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހުގައެވެ.
ސަަބުބން،  )ނ(    ގެނައުމުގެ  އަނުބރާ  ަބއެއް  ދަޢުވާގެ  ފަރާތުން  ދަޢުވާކުރާ 

ވާލިޭބ ފަރާތުން ކުރަންޖެހުނު ޚަރަދުތަކަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ ހާލަތުގައި، ދަޢު
އެ ޚަރަދު ދެއްކުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ކޯޓުން އަންގާފައިވާ ތާރީޚުން 
ފެށިގެން، ނުވަތަ އެ ޚަރަދުގެ މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުން ދަޢުވާގެ ޚަޞްމުން 

ރޭގައި، ދަޢުވާކުރާ )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެ  14އެއްަބސްވި ތާރީޚުން ފެށިގެން  
ފަރާތުން އެ ޚަރަދު ދައްކާފައިނުވާނަމަ، އެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހިފައިވާ 
ނިންމާފައިވާ  ގެންދިޔުމަށް  ކުރިއަށް  ދަޢުވާއިން  އެ  ދައްކަންދެން  ޚަރަދު 

 ަބއިތަކާގުޅޭ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް މަޑުޖައްސާލެވިދާނެއެވެ.
ދަށުން )ރ(   ގެ  )ނ(  މާއްދާގެ  ގެންދިޔުން   މި  ކުރިއަށް  މައްސަލަ 

ކޯޓަށް  އެދި  އެކަމަށް  އެދޭނަމަ،  ފަރާތުން  ދަޢުވާލިޭބ  މަޑުޖައްސާލުމަށް 
އަޑުއެހުމަކާ  ގުޅިގެން  ހުށަހެޅުމަކާ  ހުށަހަޅާ  މިގޮތުން  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 ނުލައި ކޯޓަށް އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމިދާނެއެވެ. 
މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ކުރިއަށްގެންދާ މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަކަށް ކުދި   )ބ(   

 މި މާއްދާއެއް ނުހިނގާނެއެވެ. 
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ޤާނ ނުގައި  )ހ(   .151 ޙުކުމްކުރުން  އިޖުރާއަތުގެ  މަދަނީ  ޙުކުމްކުރުމަށް  ހިންގައިގެން  ޝަރީޢަތް 
އަޑުއެހުންތައް ނިމުމާއެކު، ކަނޑައަޅާފައިވާ   މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތުގެ 

ޙުކުމް   މައްސަލައިގެ  އެ  އަވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ  ނުވަތަ  ވަގުތުން 
ކުރަންވާނެއެވެ. މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމުމާއެކު ވަގުތުން ޙުކުމް  

 ނުކުރާނަމަ، އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 
ކުރާނެ ތާރީޚެއް، ޝަރީޢަތުގެ އެންމެ ފަހު އަޑުއެހުމުގައި  ޙުކުމް (1)   

 ޚަޞްމުންނަށް އެންގުން. 
ތާރީޚެއް   (2)    ޙުކުމްކުރާނެ  އަޑުއެހުމުގައި  ފަހު  ޝަރީޢަތުގެ 

ާބއްވާތާ   އަޑުއެހުން  އެ  ނެތްނަމަ،  )ތިނެއް(    3ކަނޑައެޅެން 
ޙުކުމްކުރާނެ   މައްސަލައިގެ  ތެރޭގައި،  ތާރީޚެއް  ދުވަހުގެ 

 ކަނޑައަޅައި، ޚަޞްމުންނަށް އެންގުން.
ކަނޑައަޅާ   )ށ(    ޙުކުމްކުރުމަށް  މައްސަލައިގެ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ފެށިގެން   ތާރީޚުން  ާބއްވާ  އަޑުއެހުން  ފަހު   30ތާރީޚަކީ، ޝަރީޢަތުގެ 
ކަމުގައި  ތާރީޚެއް  ފަހުގެ  މުއްދަތަށްވުރެ  ދުވަހުގެ  )ތިރީސް( 

  ވެގެންނުވާނެއެވެ.
ޤާނ ނަކުން  )ނ(    އެހެން  ނުވަތަ  ޤާނ ނުގައި  އިޖުރާއަތުގެ  މަދަނީ 

އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި މެނުވީ، މަދަނީ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައި 
ޝަރީޢަތެއް  ފުރިހަމަ  މައްސަލައިގެ  ޙުކުމްކުރަންވާނީ،  ކޯޓުން 
ހުށަހެޅުނު  ދިފާޢަށާއި،  ދަޢުވާއަށާއި،  ހުށަހެޅިފައިވާ  ހިންގުމަށްފަހު، 

ޝަރީޢަތުގެ ހެއް ހުޅުވާލެވިފައިވާ  ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު،  ކަށް 
އިއްވާ ޙުކުމަކީ   ފަނޑިޔާރުއަޑުއެހުމެއްގައެވެ. ޙުކުމްކުރުމުގެ މަޖިލީހުގައި  

އިއްވުން  އެކުގައި  ޙުކުމް  މުޅި  ޙުކުމެއްނަމަ،  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ލިޔެ 
އިއްވުމަށްފަހު، މަ ޙުކުމް  އްސަލައިގެ ލާޒިމެއް ނ ނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، 

 ޙުކުމުގެ އަސްލު، ވަގުތުން ޚަޞްމުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ. 
މަދަނީ  )ރ(   ޙުކުމުގައި  ކުރާ  ކަނޑައަޅައި  ގޮތެއް  މައްސަލައަކާމެދު  މަދަނީ 

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން   261އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ  
ފައިސާ ދެއްކުމަށް ،  ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ. އަދި ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމެއްގައި
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ވަނަ   262ކަނޑައަޅާނަމަ، އެ ޙުކުމުގައި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ  
 މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ޤަޟިއްޔާތައް ނިންމުމުގައި އެ ޤަޟިއްޔާގައި ހިމެނޭ ާބވަތުގެ ފައިސާއިން  )ބ(   
ާބވަތެއްގެ ފައިސާއަކުންވިޔަސް   އެއްަބސްވާ ކޮންމެ  ނުވަތަ ދެ ފަރާތުން 

 ޙުކުމްކުރެވިދާނެއެވެ.  

ޙުކުމުގެ ތަންފީޒީ ބާރު  
 ހިނގަން ފެށުން 

ޙުކުމްކުރި ތާރީޚުގައި ޙުކުމުގެ ތަންފީޒީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މެނުވީ،   )ހ(   .152
 ާބރު ހިނގަން ފަށާނެއެވެ. 

ޙުކުމް ނުވަތަ ޙުކުމުގައިވާ އަމުރު ތަންފީޒުކޮށް ނިންމަންޖެހޭ ވަކި   (1)  
 ނުވަތަ ؛ ތާރީޚެއް އެހެން ޤާނ ނެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވުން

ތަންފީޒުކޮށް   (2)    ނިންމަންޖެހޭ ވަކި ތާރީޚެއް  ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު 
ކަނޑައަޅާފައިވުން   އަމުރުގައި  ނުވަތަ  ޙުކުމުގައި  އެ 
)އިންސްޓޯލްމަންޓްތަކަކަށް ަބހާލައިގެން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނަމަ  

  ނުވަތަ؛ އެކަން ހިމެނޭގޮތުން( 
 ނުވަތަ ؛ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ކޯޓުން ފަސްކޮށްފައިވުން (3)   
ކުރި   (4)    އަދި ޙުކުމް  ކޯޓަކަށްވެފައި،  މަރުޙަލާގެ  ފުރަތަމަ  ކޯޓަކީ 

ޙުކުމަކީ ވަގުތީ ފަރުވާގެ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ކަމުގައިވާނަމަ، 
އަދި ވަގުތީ ފަރުވާގެ އެ ޙުކުމަކީ ނުވަތަ އަމުރަކީ އަމުރަށް އެދޭ  
ފަރާތުން ސެކިއުރިޓީއެއް ަބހައްޓަންޖެހޭ ާބވަތުގެ އަމުރެއް ނުވަތަ 

މުރަށް އެދޭ ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ ސެކިއުރިޓީއެއް އަ،  ޙުކުމެއްނަމަ
 ؛ ަބހައްޓާފައިނުވުން

ަބހައްޓާފައިނުވާ   (5)    ސެކިއުރިޓީއެއް  ފަރާތުން  އެދޭ  އަމުރަށް 
ޙާލަތުގައި، އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ ސެކިއުރިޓީއެއް  

 ފަސްކޮށްފައިވުން.ެބހެއްޓުމުގެ ސަަބުބން ޙުކުމުގެ ތަންފީޒީ ާބރު  
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި މެނުވީ، ފައިސާގެ   )ށ(   

ޢަދަދެއް ދެއްކުމަށް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް، ނުވަތަ އަމުރެއް އެ ޙުކުމެއް 
ފެށިގެން ތާރީޚުން  ކުރާ  އަމުރެއް   ނުވަތަ 

 މަންވާނެއެވެ. )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަންފީޒުކޮށް ނިން 14 

ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު  
 ރައްދުކުރުން 

އެ މީހަކީ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކަށް ނުވިނަމަވެސް، ޙުކުމުގައި ނުވަތަ އަމުރުގައިވާ   .153
ކަމެއްގެ ސަަބުބން އެ މީހެއްގެ ޙައްޤަކަށް އަސަރުކޮށްފާނޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ޙުކުމުގެ  

ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ނުވަތަ އަމުރުގެ ކޮޕީއެއް އެކަމަށް އެދުނު  
 ރައްދުކުރުމުގެ ާބރު ކޯޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ.
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ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު  
 ދ ކުރުން 

މައްސަލައިގެ ޙުކުމްކުރާ ދުވަހު ޝަރީޢަތް ނިންމިގޮތް )ފުލް ޖަޖްމަންޓް( ޚަޞްމުންނަށް   .154
)ސާދަ( ދުވަހުގެ   14ދުވަހުން ފެށިގެން  ދ ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މައްސަލަ ނިންމި  

 ތެރޭގައި ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ދ ކުރަންވާނެއެވެ.

 

ނިހާއީ ޙުކުމެއް އަލުން  
 މުރާޖަޢާކުރުން 

ފަހު )ހ(   .155 އިއްވުމަށް  އޮޅުމެއް ނުވަތަ    ،ޙުކުމް  އަރާފައިވާ  ޖެހުމުގައި  ހިސާުބ 
ކޮށްފައިވާ  ކޯޓުން  ފިޔަވައި  އިޞްލާޙުކުރުން  ކުށެއް  އިމްލާ  ލިޔުމުގައިވާ 

 ޙުކުމަކަށް އެއްވެސް ަބދަލެއް ގެނެސްގެންނުވާނެއެވެ. 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ  )ށ(   

ވަނަ ާބުބގައި ަބޔާންކުރާ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި، ނިހާއީ ޙުކުމެއް    27
އެދި،  މުރާޖަޢާކުރަން   އަލުން 
އެ ޙުކުމް ނިސްަބތްވާ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެގޮތުން 

އް މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް އެ ޙުކުމް ކުރި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނީ މި ނިހާއީ ޙުކުމެ
މުރާޖަޢާ   36ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު   އިންނެވެ. ނިހާއީ ޙުކުމެއް 

ވަނަ މާއްދާގައި   292ކުރަން ހުށަހަޅާއިރު، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ  
ސަ ވުޖ ގައިވާކަން،  ޙާލަތެއް  ތެރެއިން  ޙާލަތްތަކުގެ  ާބަބއެކު ަބޔާންކުރާ 

 ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  
ހުށަހަޅުމުން،   )ނ(    އެދި  މުރާޖަޢާކުރަން  ޙުކުމެއް   ނިހާއީ 

ލިޔެކިޔުން  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ދެ  ގޮތުގެމަތިން  ގަވާއިދުގައިވާ  މި 
ޝަރީޢަތުގެ   އެ   1ހުށަހެޅުމުން،  ޭބއްވުމަށްފަހު،  އަޑުއެހުން  )އެކެއް( 

 ލަންވާނެއެވެ. ޤަޟިއްޔާގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާ
ބަލާނީ  )ރ(   މައްސަލައެއް  ހުށަހެޅޭ  ދަށުން  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ   މި 

އެ ޤަޟިއްޔާއަށް އައު ޤަޟިއްޔާ ނަންަބރެއް ދިނުމަށްފަހުއެވެ. އަދި އެ 
މައްސަލަ ބަލާނީ މުރާޖަޢާކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ ނިހާއީ ޙުކުމަކަށް ވެފައިވާ 

 ށެވެ.ފަނޑިޔާރަޤަޟިއްޔާ ެބލި 
ނިހާއީ ޙުކުމަކީ އެ ޙުކުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ އެންމެހައި މަރުޙަލާއެއް  )ބ(   

ފުރުޞަތު ނިމިފައި އެންމެހައި  އޮތް  އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް  ނުވަތަ  ވާ 
 ބަންދުވެފައިވާ ޙުކުމްތަކެވެ.
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ނިހާއީ ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާ  
ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެ  

 މުއްދަތު 

ޤާނ ނުގެ   )ހ(   .156 އިޖުރާއަތުގެ  ފަދަ   292މަދަނީ  ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 
ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާކުރަން އެދޭނަމަ، އެ ޙުކުމް  ޙާލަތެއް އޮވެގެން، ނިހާއީ  

)ނުވަދިހަ(   90މުރާޖަޢާކުރަން ހުށަހަޅާ ޙާލަތު ނުވަތަ ސަަބުބ މެދުވެރިވިތާ  
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އެ މުއްދަތު ފާއިތުވުމަށް ފަހު 

 ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ. 
، ނިހާއީ ޙުކުމް ނިސަްބތްވާ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް )ށ(   

ނިމިފައިވަނީ،  މައްސަލަ  މަދަނީ  ދެކޮޅަށް  ޚަޞްމާ  މައްސަލައިގެ 
ހިނގާފައިވާ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ސަަބުބން ކަމަށް، ޝަރީޢަތަށް ސާިބތުވުމުގެ 

)ދޭއް( އަހަރު   2ސަަބުބން ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ޙުކުމްކުރާތާ ގިނަވެގެން  
މު ޙުކުމް  ހަމަވުމުގެކުރިން  އެދި ދުވަސް  ދިނުމަށް  ރާޖަޢާކޮށް 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 
މުރާޖަޢާކޮށް ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަކީ ހަރުދަނާ ޤާނ ނީ   )ނ(   

ހުށަހެޅުމަކަށްވާނަމަ،   ހުށަހަޅާފައިވާ  ިބނާކޮށް  މައްޗަށް  ނުކުތާތަކެއްގެ 
ޚަޞްމުން  ނުވަތަ  ޚަޞްމު  އަނެއް  ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި 
ޖަވާުބދާރީވުމަށްޓަކައި، ޖަވާުބދާރީވުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު ކަނޑައަޅައި، ކޯޓުން 

 އެ ފަރާތްތަކަށް އެ ހުށަހެޅުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 
ނިހާއީ ޙުކުމެއް އަލުން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމެއް ލިޭބތާ،   )ރ(  

ޖަޢާ ކުރުމަށް އެދި )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޙުކުމެއް އަލުން މުރާ  7
ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުން ަބލައިގަތުމާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމައި، ކޯޓުން  
 ނިންމާގޮތެއް އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

ކޯޓަށް   )ބ(    ހުށަހެޅުމެއް  ހުށަހަޅާ  އެދި  މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް  ޙުކުމެއް  ނިހާއީ 
ތާރީޚުން   ފޮނުވާ  ފަރާތަށް  އަނެއް  ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި  ަބލައިގަނެ، 

ތެރޭގައި   3ފެށިގެން   ދުވަހުގެ  މަސް   )ތިނެއް( 
ނިންމަންވާނެއެވެ.  ގޮތެއް  ކޯޓުން  ހުށަހެޅުމާމެދު   އެ 

މުރާޖަޢާ ޙުކުމެއް  ހުށަހެޅުމަކަށް ނިހާއީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި  ކޮށްދިނުމަށް 
ބިނާކޮށް ކޯޓުގެ ޙުކުމް މުރާޖަޢާކުރުމަށް ނިންމާ ޙާލަތުގައި، އެ ނިންމުން 
އަލުން  ކޯޓުން  ަބޔާންކޮށް  ތަފްސީލު  ސަަބުބތަކުގެ  ބިނާކޮށްފައިވާ 
އެ   ކުރިން  ކުރާނަމަ،  ޙުކުމް  އަލުން  ކޯޓުން  ޙުކުމްކުރަންވާނެއެވެ. 

އި ނަގައިދީފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދާ މެދުގައި ވެސް ގޮތެއް  މައްސަލައިގަ
 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ކޯޓުން އެ ނ ން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާ ހިނދަކު، ނިހާއީ ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާ  )ޅ(  
ކަމުގައިވީނަމަވެސް،  ހުށަހެޅުނު  އެދި   ކޮށްދިނުމަށް 
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ރުން ފަސްވެގެނެއް އެ ޙުކުމެއްގެ ޤާނ ނީ ނަތީޖާ ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކު
 ނުދާނެއެވެ. 

ނިހާއީ ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާ  
ނުކުރުމަށް ނިންމާ ނިންމުން  

 އިސްތިއުނާފު ނުކުރެވުން 

ނިންމުމަކީ    .157 ނިންމާ  ކޯޓުން  މުރާޖަޢާކުރުމާމެދު  އަލުން  ޙުކުމެއް  ނިހާއީ 
 އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ ނިންމުމެއް ނ ނެވެ. 

 

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު  
 ނަގައިދިނުން 

ޚަރަދު   )ހ(   .158 ޝަރީޢަތުގެ  ގޮތުގެމަތިން  ޤާނ ނުގައިވާ  އިޖުރާއަތުގެ  މަދަނީ 
ނަގައިދިނުމުގެ ާބރު ކޯޓުތަކަށް ލިިބގެންވެއެވެ. އެހެން ޤާނ ނެއްގައި އެހެން 

ރީޢަތުގެ ޝަ  ،ޢާންމު އުޞ ލުން  ،ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައިނުވާހައި ހިނދަކު
ދަޢުވާ  ކިަބއިން  ފަރާތުގެ  ކާމިޔާުބނުވި  ދަޢުވާ  ނަގައިދެވޭނީ  ޚަރަދު 
ކާމިޔާުބކުރާ ފަރާތަށެވެ. ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދިނުމުގައި އަންނަނިވި  

 ކަންކަން ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 
ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތައް އެއް ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން އަނެއް ޚަޞްމަށް   (1)   

 ؛ދައްކަންޖެހޭކަން ނުވަތަ ނ ންކަން 
  ؛ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު (2)   
ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު ދައްކަންޖެހޭ  (3)   

 މުއްދަތު.
ދިފާޢެއް  )ށ(    ދަޢުވާގެ  ހަމައެކަނި  ދާނީ  މަރުޙަލާއަށް  އިްބތިދާއީ  ޝަރީޢަތުގެ 

ކަމަށްވާތީ،   މައްސަލަތަކުގައި   ހުށަހަޅާފައިވާ 
މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެފައިނުވާނަމަ، ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތައް 
އިްބތިދާއީ  މައްސަލައިގެ  ހަމައެކަނި  އިޚްތިޔާރުކުރެވޭނީ  ނަގައިދިނުމަށް 

 ރުޙަލާއަށް ދާ މައްސަލަތަކުގައެވެ.މަ
ދެ ފަރާތުން މައްސަލަ   ،މައްސަލައެއްގެ އިްބތިދާއީ މަރުޙަލާއަށް ދިއުމަށްފަހު )ނ(   

މަރުޙަލާގައި   ކޯޓުގެ  ނުވަތަ  އެދޭނަމަ،  ހައްލުކުރަން  ޭބރުގައި  ކޯޓުން 
ޢަމަލުކުރާނީ  ޚަރަދާމެދު  ޝަރީޢަތުގެ  އެދޭނަމަ،  ހައްލުކުރަން  މައްސަލަ 

 ޚަޞްމުން އެއްަބސްވާ ގޮތަކަށެވެ.

ޝަރީޢަތުން ޚަރަދު  
 ނަގައިނުދެވޭނެ މައްސަލަތައް 

މައްސަލަތަކާއި  .159 ލިިބފައިވާ   ،ޢާއިލާއާެބހޭ  ތަރިކައިން  މައްސަލަތަކުގައާއި،  ތަރިކައިގެ 
މި  ނުދެވޭނެއެވެ.  ނަގައި  ޚަރަދު  ޝަރީޢަތުގެ  މައްސަލަތަކުގައި  ަބއިކުރުމުގެ  ިބން 
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ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ހިަބއިގެ މައްސަލަތަކާއި ވަޞިއްޔަތުގެ މައްސަލަތައް ފަދަ 
 ލެވޭނީ އެއީ ޢާއިލާއާެބހޭ މައްސަލަތައް ކަމުގައެވެ.މައްސަލަތައް ެބ

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދާމެދު  
 މުވައްކިލަށް ލަފާ ދިނުން 

އެ މައްސަލައެއްގައި ހިނގާނެ   ،ކޮންމެ ވަކީލަކުމެ މަދަނީ މައްސަލައަކާ ޙަވާލުވުމާއެކު  .160
އޭނާ  ގޮތްތަކާމެދު  ޚަރަދުކުޑަކުރެވޭނެ  ޝަރީޢަތުގެ  އަދި  ޚަރަދާމެދު  ޝަރީޢަތުގެ 

 ތަމްސީލުކުރާ މުވައްކިލަށް ލަފާދޭންވާނެއެވެ. 

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ލިބޭނެ  
 ޚާލަތްތައް 

 ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ލިޭބނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައެވެ.    .161

 ނުވަތަ ؛ ކޯޓުން ޚަރަދު ދިނުމުގެ އަމުރެއް ކޮށްފައި އޮތުން )ހ(   
 ނުވަތަ ؛ އޮތުންޚަރަދާމެދު ދެފަރާތުން އެއްަބސްވާ ގޮތެއް  )ށ(   
ޚަރަދަކީ   )ނ(    އެ  ނަމަވެސް  ނެތް  އަމުރެއް  ކޯޓުގެ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި 

 ދޭންޖެހޭނެ ޚަރަދެއް ކަމަށް މި ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައި އޮތުން. 

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ހޯދަން  
 އެދޭގޮތް 

ނަގައިދިނުމަށް    .162 ޚަރަދު  ގަވާއިދުގައި  މި  އެދެނީ  ހޯދަން  ޚަރަދު  ޝަރީޢަތުގެ 
ފޯމުގައި  ހުށަހަޅާ  ދަޢުވާ  ގޮތަކަށްކަން  ކޮން  ތެރެއިން  ގޮތްތަކުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ 
މި   ނަގައިދިނުމުގައި  ޚަރަދު  ނަމަވެސް  ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  ފަރާތުން  ދަޢުވާކުރާ 

ކަނ  ގޮތެއް  ވަކި  ޚަރަދު ގަވާއިދުގައި  ޝަރީޢަތުގެ  މައްސަލަތަކުގައި  ޑައެޅިފައިވާ 
މި  އެދެނީ  ހޯދަން  ޚަރަދު  އެގޮތަކަށެވެ. ޝަރީޢަތުގެ  ޢަމަލުކުރާނީ  ނަގައިދިނުމުގައި 
ކޮން  ތެރެއިން  ގޮތްތަކުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ނަގައިދިނުމަށް  ޚަރަދު  ގަވާއިދުގައި 

ފޯމުގައި ހުށަހަޅާ  ޖަވާުބ  ދަޢުވާގެ  ކޯޓަށް  ފަރާތުން  ގޮތަކަށްކަން  ދަޢުވާލިޭބ   
ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ޚަރަދު ނަގައިދިނުމުގައި މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ގޮތެއް 
ކަނޑައެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ 

 އެގޮތަކަށެވެ. 

ޚަރަދާމެދު ކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި އެއްވެސް ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ަބޔާންކޮށްފައި ޝަރީޢަތުގެ    .163 ޚަރަދާމެދު ކޯޓުން ނިންމާގޮތް 
ެބލެވޭނީ ޚަރަދު ނަގައިދިނުމަށް ކޯޓުން ޭބނުންނުވަނީ ކަމަށެވެ. ޝަރީޢަތް    ،ނެތްނަމަ

ނިމުނު ގޮތް )ޖަޖްމެންޓު( ގައި ކޯޓުން ކުރާ އަމުރުތަކުގެ ތެރޭގައި ޙުކުމުގައި ޚަރަދާމެދު  
 ގޮތް ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ކޯޓުން އަމުރުކުރާ 

ދަޢުވާ  )ހ(   .164 ޚަރަދު ނަގައިދެވޭނެ ގޮތް  އުޞ ލަކީ،  ޢާންމު  ނަގައިދިނުމުގެ  ޚަރަދުތައް  ޝަރީޢަތުގެ 
ޚަރަދު ކުރަންޖެހުނު  ކަންކަމަށް  ޝަރީޢަތުގެ  ފަރާތުން   ، ކާމިޔާުބކުރާ 
ކަމަށްވީނަމަވެސް ނަގައިދިނުން  އަތުން  ފަރާތުގެ  ގެއްލުނު   ، މައްސަލަ 

ގެ ޚަރަދު ނަގައިދިނުމަށް ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމުގައި އަންނަނިވި ޝަރީޢަތު
ގޮތަކަށް   ގޮތްތަކުންކުރެ 

 އެ ޚަރަދު ދެއްކުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެ.
 ؛އަނެއް ޚަޞްމުގެ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ ަބއެއް ދެއްކުމަށް (1)   
 ؛މިންވަރެއް ދެއްކުމަށްއަނެއް ޚަޞްމުގެ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ވަކި   (2)   
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ނިޔަލަށް   (3)    ތާރީޚެއްގެ  ވަކި  ނުވަތަ  ފެށިގެން  ތާރީޚަކުން  ވަކި 
 ؛ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު ދެއްކުމަށް

 ؛ ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގި ޚަރަދު ދެއްކުމަށް (4)   
 ؛ ޝަރީޢަތުގައި ވަކި މަރުޙަލާތަކުގައި ހިނގި ޚަރަދު ދެއްކުމަށް (5)   
 ؛ޝަރީޢަތުގެ ވަކި ަބޔަކާ ގުޅިގެން ހިނގި ޚަރަދު ދެއްކުމަށް (6)   
ވަކި ތާރީޚަކުން ފެށިގެން    ،ޙުކުމް ކުރެވުނު ތާރީޚު ހިމެނޭގޮތުން (7)   

 ؛ނުވަތަ ވަކި ތާރީޚެއްގެ ނިޔަލަށް އިންޓްރެސްޓް ދެއްކުން
ޚަރަދުގެ ވަކި ތާރީޚަކުން ފެށިގެން ނުވަތަ ވަކި ތާރީޚަކާ ހަމައަށް   (8)   

 ؛ޖ ރިމަނާ ދެއްކުމަށް
ޝަރީޢަތުގެ ކުރިންނާއި، ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތަކުގައި، ޚަޞްމުގެ  (9)   

ނުވަތަ ޚަޞްމުގެ ވަކީލުގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުން އެ ޚަޞްމަށް  
 ޚަރަދު ނަގައި ނުދިނުމަށް ނުވަތަ އުނިކުރުމަށް.

ނަގައިދިނުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކަނޑައެޅުމުގެ  ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު   )ށ(   
 އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

އެއް ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން އަނެއް ޚަޞްމަށް ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތައް  (1)   
 ؛ދައްކަންޖެހޭކަން ނުވަތަ ނ ންކަން 

މިންވަރު (2)    ދައްކަންޖެހޭ  ގޮތުގައި  ޚަރަދުގެ  އަދި    ؛ޝަރީޢަތުގެ 
ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު ދައްކަންޖެހޭ 

 މުއްދަތު.
ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތައް އެއް ޚަޞްމަކު އަނެއް ޚަޞްމަކަށް ދައްކަންޖެހޭކަން  )ނ(   

ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި  ކޯޓުން  ކަނޑައެޅުމުގައި  ނ ންކަން  ނުވަތަ 
 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

މައްސަލައިގެ    ،ދަޢުވާއަށް ދިފާޢު ހުށަހެޅުމާއި  ،ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމާއި (1)   
ހިމެނޭގޮތުން ގޮތް  ޢަމަލުކޮށްފައިވާ  ހުށަހެޅުމުގައި   ،ަބޔާންތައް 

 ؛ ޚަޞްމުން އެ މައްސަލައިގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް
ކާމިޔާުބނުވި   (2)    މައްސަލަ  މުޅި   ،ކަމުގައިވީނަމަވެސްޚަޞްމަކަށް 

 ؛ދަޢުވާގެ ަބއެއް ކާމިޔާުބވެފައިވުން 
މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ   (3)   

 ؛އެކަން
މުހިންމުވާ   (4)    ވެސް  ޚަޞްމުންނަށް  ހުރިހާ  ދަޢުވާ  ހުށަހެޅިފައިވާ 

 ؛މިންވަރު
މައްސަލައިގައި ނަގާފައިވާ ޤާނ ނީ   ،މައްސަލައިގެ އުނދަގ  ކަމާއި (5)   

 ؛ ސުވާލުތަކުގެ މުހިންމުކަން
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 ؛މައްސަލައަށް ހޭދަވި ވަގުތު (6)   
މައްސަލައެއްނަމަ (7)    ހިމެނޭ  މުދަލެއް    ،މައްސަލައަކީ 

 ؛އެ މުދަލުގެ އަގު
ގޮތުން (8)    ޢަމަލުކޮށްފައިވާ  ޚަޞްމަކު  ޝަރީޢަތް    ،މައްސަލައިގައި 

ކުރުމުގައި   ފުރިހަމަ  މަރުޙަލާތައް  ހިންގުން ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ 
 ؛އެއްވެސް ލަސްވުމެއް މެދުވެރިވެފައިވާނަމަ އެކަން

އެންމެހައި  (9)    އެފަދަ  ވަށައިގެންވާ  މައްސަލައިގެ  ވެސް  ނ ން  އެ 
 ކަންކަން.

މަރުޙަލާއަށް   )ރ(   އިްބތިދާއީ  ކޯޓުން   ،ދިއުމަށްފަހުމައްސަލައެއްގެ  މައްސަލަ 
ޭބރުގައި ހައްލުކުރަން ޚަޞްމަކު އެދުމަށްފަހު، ނުވަތަ ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި  
ހުށަހެޅުމަށްފަހު،   ހައްލުކުރަން   މައްސަލަ 
ސުލްހައިގެ  ނުވަތަ  ސަަބުބން،  ނުލިުބމުގެ  އެއްާބރުލުން  ފަރާތުގެ  އެ 

މަރު އެ  ސަަބުބން  ޙާޟިރުނުވުމުގެ  ނާކާމިޔާުބ ަބއްދަލުވުންތަކަށް  ޙަލާ 
ވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އެ މަރުޙަލާގައި އެ ފަރާތުން ވަގުތު ޭބކާރުކޮށްފިނަމަ،  
ޚަރަދުގެ   ޚަޞްމުގެ  އަނެއް  ފަރާތުން  ޚަޞްމުގެ  ޢަމަލުކުރި  ގޮތަށް  އެ 

ދިނުމަށް   ޚަރަދު  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި    ފަނޑިޔާރު ގޮތުގައި 
 އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ.

ޚަރަދުގެ އަމުރެއް  ޝަރީޢަތުގެ  
ނެރުމާއެކު ލަސްނުކޮށް އެކަން  

 މުވައްކިލަށް އެންގުން 
 

ނެރުމާއެކު،   .165 މައްޗަށް  ޙަޞްމެއްގެ  އަމުރެއް  ޚަރަދުގެ   ޝަރީޢަތުގެ 
އެ ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވަނީ ވަކީލަކު ކަމަށް ވާނަމަ، ޚަރަދުގެ 

އް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެކަން  )ސާޅީސް އަށެ  48އަމުރު ނެރުނު ވަގުތުން ފެށިގެން  
އޭނާ ތަމްސީލުކުރާ މުވައްކިލަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ޚަރަދުގެ އަމުރު ނެރުނު ވަގުތުން  

ތަމްސީލުކުރާ   48ފެށިގެން   އޭނާ  އެކަން  ތެރޭގައި  ގަޑިއިރުގެ  އަށެއް(  )ސާޅީސް 
 މުވައްކިލަށް އެންގިކަން ސާިބތު ކުރުމަކީ ވަކީލުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

ކުދި މައްސަލަތަކުގައި ޚަރަދު  
 ނަގައިދެވިދާނެ ހާލަތްތައް 

 

ނުދިނުމެވެ.   .166 ނަގައި  ޚަރަދު  ޝަރީޢަތުގެ  މައްސަލަތަކުގައި  ކުދި  އުޞ ލަކީ  ޢާންމު 
ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ަބލާ މައްސަލަތަކުގައި އެ މައްސަލައެއްގައި   ،ނަމަވެސް

ގިނަ އަޑުއެހުން ާބއްވަ ންޖެހޭނަމަ ނުވަތަ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެއް އަޑުއެހުމަށްވުރެ 
ނުވަތަ ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުން އެ މައްސަލައެއްގައި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުފަތުރު 

ލިިބގެންވެއެވެ.    ފަނޑިޔާރަށްކުރަންޖެހޭ ހާލަތުގައި ޚަރަދު ނަގައިދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު  
 އެގޮތުން 

އެޕެންޑިކްސް   ގަވާއިދުގެ  ިބނާކޮށް   Aމި  މިންގަނޑުތަކަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 
 ތިރީގައިވާ ޚަރަދުތައް ނަގައިދެވިދާނެއެވެ. 

މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކު ދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ކޯޓަށް ދައްކާފައިވާ  (1)  
 ؛ފީ
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ކޯޓަށް ދައްކާފައިވާ އެހެން   ،ދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ދެއްކި ފީގެ އިތުރުން (2)  
 ؛ފީއެއްވާނަމަ އެ ފީ

ވަކި ކަމެއް ހިންގުން ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ކުރުވުމަށް ވަގުތީ  (3)  
މައްސަލައެއްނަމަ ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި  ޚަޞްމު   ،އަމުރަކަށް  އަދި 

ޢައްޔަންކޮށްފައިވާނަމަ ވަކީލަކު  ޤާނ ނީ  ޤާނ ނީ    ،ތަމްސީލުކުރުމަށް  އެ 
ނަގައިދިނުމަށް ވަ ޚިދުމަތަށް  ފޯރުކޮށްދީފައިވާ   ކީލު 

 ؛މި ޤާނ ނުގެ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ޢަދަދު
ހެކިަބސްދޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ މައްސަލައިގެ   ،ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ގޮތުން (4)  

އެ ރަށެއްގައި ހުރުމަށް   ،ޚަޞްމު އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުމަށާއި
 ؛ ކޮށްފައިވާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޚަރަދު

ހެކިަބސްދޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ މައްސަލައިގެ   ،ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ގޮތުން (5)  
ދަތުރުކުރަންޖެހު ޭބރުގައި ޚަޞްމު  ރަށުން  ނުވަތަ  ސަަބުބން  މުގެ 

ކުރާ   ނުވަތަ  ވަޒީފާ  އަދާކުރާ  އެފަރާތެއް  ސަަބުބން  ހުންނަންޖެހުމުގެ 
އުނިވެފައިވާނަމަ  މިންވަރެއް  އެއްވެސް  އުޖ ރައިން  އެ   ،މަސައްކަތުގެ 

 ؛ގެއްލުމުގެ ަބދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދެވޭ އެކަށީގެންވާ ޢަދަދު
 ؛ށް ހިނގި އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޚަރަދުޚަީބރަކު ޙާޟިރުކުރުމަ (6)  
އެ ޚަޞްމުގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުގެ ސަަބުބން މައްސަލައިގައި ހިނގާފައިވާ  (7)  

 އިތުރު ޚަރަދު ކަމަށް ކޯޓުން ހަދާ އެސެސްމަންޓަކުން ކަނޑައަޅާ ޢަދަދު.

މުވައްކިލުގެ ޚަރަދާއި ވަކީލު  
 ޒިންމާކުރުވުން  

 

167.  
 

މައްޗަށް  ވަކީލުގެ  ދެއްކުމަށް  ޚަރަދު  ދައްކަންޖެހޭ  މުވައްކިލު  ހާލަތްތަކުގައި  ަބއެއް 
އަމުރުކުރުމުގެ ާބރު ކޯޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ. ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށް ނުވަތަ 
މުވައްކިލު  މިގޮތަށް  ނެރެދެވިދާނެއެވެ.  އަމުރެއް  މިފަދަ  އިސްނެގުމަކަށް  ކޯޓުގެ 

ރަދަށް ވަކީލު ޒިންމާ އުފުލަން އަމުރުކުރާނީ ވަކީލުގެ ފުށުން ނުރަނގަޅު ދައްކަންޖެހޭ ޚަ
ކަމެއް ނުވަތަ އެކަށީގެންނުވާ ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަވެފައިވާނަމަ ނުވަތަ  
ކޯޓުން  އަމުރެއް  މިފަދަ  ދ ކޮށްލާފައިވާނަމައެވެ.  ނުކޮށް  ކުރަންޖެހޭކަމެއް  ވަކީލު 

ޙާޟިރުކޮށް އެފަދަ އަމުރެއް އޭނާގެ މައްޗަށް ނުނެރެންވީ ނެރޭނަމަ، ވަކީލު ކޯޓަށް  
 ސަަބެބއް އޮތްތޯ ކޯޓުން ސާފުކުރަންވާނެއެވެ. 

 ޚަރަދު ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު 
 

ޚަރަދުގެ  )ހ(   .168 އަމުރެއްގައި  ކުރާ  ކޯޓުން  ނަގައިދިނުމަށް  ޚަރަދު  ޝަރީޢަތުގެ 
މިންވަރެއް   ދައްކަންޖެހޭނެ  މި    ،ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަގޮތުގައި  އަދި 

ުބނެފައިނުވާނަމަ،   އެހެންގޮތަކަށް   ގަވާއިދުގައި 
ފެށިގެން   ތާރީޚުން  އަމުރުގައިވާ  ތެރޭގައި އެ    14އެ  ދުވަހުގެ  )ސާދަ( 

ޚަރަދު ދައްކަންވާނެއެވެ. ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދިނުމަށް ކޯޓުން ކުރާ 
މި ދައްކަންޖެހޭނެ  ގޮތުގައި  ޚަރަދުގެ  ފަހުން އަމުރުގައި  ންވަރު 

އެ ޚަރަދު ދެއްކުމަށް ކޯޓުން އަންގާ އެންގުމުގައި   ،ކަނޑައަޅާގޮތަށް އޮތްނަމަ
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ދައްކަންވާނެއެވެ.  ފައިސާ  ޚަރަދުގެ  މުއްދަތުގައި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ 
ދެއްކުމަކަށް   ،ނަމަވެސް ޚަރަދު  ތާރީޚެއްގައި  އެނ ން  ކަނޑައަޅާ  ކޯޓުން 

 މިގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
މުއްދަތުގައި  )ށ(    ދައްކަންޖެހޭ  ޚަރަދު  ޝަރީޢަތުގެ  ދައްކަންޖެހޭ  ޚަޞްމަކު 

ނުދައްކައި އޮވެއްޖެނަމަ ެބލެވޭނީ އެއީ ނުދައްކައި އޮތް ސާިބތު ދަރަންޏެއް 
 ކަމުގައެވެ.

ކޯޓުގެ އަމުރަކާ ނުވަތަ  
އެންގުމަކާ ޚިލާފުވުމުން ޚަރަދު  

 ނަގައިދިނުން 
 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދުގެ    273ޤާނ ނުގެ  މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ    .169
މަރުޙަލާގައި   ޝަރީޢަތުގެ  ނުވަތަ  ހެދުމުގައި  ހިސާުބ  ހަދާ  ކަނޑައެޅުމަށް  މިންވަރު 

ކުރިން ވެސް އޭގެ  އެ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކުން   ،ނުވަތަ  ޚަޞްމަކު ނުވަތަ 
ޚިލާފަށް އެންގުމަކާ  ނުވަތަ  އަމުރަކާ  ހިސާބުތަކަށް ކޯޓުގެ  އެ  ޢަމަލުކޮށްފައިވާނަމަ   

ކޯޓަށް   ނަގައިނުދިނުމަށް  ަބއެއް  އޭގެ  ނުވަތަ  އެއްކޮށް  ޚަރަދު  ނިސްަބތްވާ 
 ނިންމިދާނެއެވެ.  

މި ބުނެވުނު ޙާލަތުގައި ކޯޓުގެ އަމުރަކާ ނުވަތަ އެންގުމަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ  
ން ކުރި ކަމަކާ ގުޅިގެން އަނެއް ޚަޞްމަކު ނުވަތަ އެ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކު

ޚަރަދެއްވާނަމަ ކުރަންޖެހުނު  ކޯޓަށް   ،ފަރާތުން  ދެއްކުމަށް  ޚަރަދެއް  އެ 
 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

އަޅައިކަނޑާލުން ނުވަތަ  
 ފަސްކުރުން 

 

ޚަރަދު ނަގައިދެވޭ ފަރާތުން  .170 ޚަރަދުގެ ފައިސާ    ،ޝަރީޢަތުގެ  ހަމަ އެ ޝަރީޢަތުގައި 
ވަރުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަންނަނިވި ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް އެ މިން  ،ދައްކަންޖެހޭނަމަ

 ޢަމަލުކުރުމަށް ކޯޓުން އެފަރާތަށް އެންގިދާނެއެވެ. 

އެ ފައިސާ ލިޭބ ފަރާތުން   ،ޚަރަދުގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ މިންވަރު )ހ(   
 ؛ާބކީ އޮތް މިންވަރު ދެއްކުމަށް  ،ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާ އަޅައިކެނޑުމަށްފަހު

ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި އެ ޚަޞްމަކަށް ފަހުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށް  )ށ(   
އެންގުން އަންގާ  ދައްކާ   ،ކޯޓުން  ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ  އެފަރާތުން 
 ޖެއްސުމަށް.ޚަލާޞްކުރަންދެން މަޑު

ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދާ  
މައްސަލަތަކުގައި ޚަރަދު  

 ނަގައިދިނުން 

ދަޢުވާ އަނުބރާ ގެންދިޔަ ފަރާތުން   ،މައްސަލައެއްގެ ދަޢުވާ އަނުބރާ ގެންގޮސްފިނަމަ  .171
ޚަޞްމަކަށް   އެ  ކޯޓުން  ދޭން  ޚަރަދު  ޝަރީޢަތުގެ  ޚަޞްމުގެ  އަނެއް 
އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ދަޢުވާ އިސްލާހުކުރަން ދަޢުވާ އަނުބރާ ގެންދިޔަނަމަވެސް، 
ަބދަލުގެނައުމުގެ   ަބޔާނަކަށް  ނުވަތަ  ދިފާޢަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޚަޞްމަކު  ނުވަތަ 

ުބން ކޯޓުގެ އިޖުރާއަތު ދެމިގެންދާނަމަ އެކަމުގެ ސަަބުބން އިތުރަށް ހިނގާ ޚަރަދަށް  ސަަބ
 އެ ފަރާތަކުން ޒިންމާ އުފުލަންވާނެއެވެ.

ޚަރަދު ދެއްކުން ފަސްކުރުމަށް  
 އެންގުން 

ކޯޓުން   .172 އިސްތިއުނާފީ  މައްސަލަ  އެ  ކުރެވިއްޖެނަމަ،  އިސްތިއުނާފު  މައްސަލައެއް 
 ޚަރަދު ދެއްކުން ފަސްކުރުމަށް އެންގުމުގެ ާބރު އިސްތިއުނާފީ ނިންމަންދެން ޝަރީޢަތުގެ
 ކޯޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ.  
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ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ  
 ބާވަތްތައް 

 

މަޤުޞަދަށްޓަކައި  )ހ(   .173 ތަންފީޒުކުރުމުގެ  ޤާނ ނު  އިޖުރާއަތުގެ  މަދަނީ 
ަބޔާންކުރާ  ތިރީގައި  ެބހިގެންވަނީ  ޚަރަދުތައް   ޝަރީޢަތުގެ 

 )ތިނެއް( ާބވަތުގެ މައްޗަށެވެ. އެ ާބވަތްތަކަކީ: 3

 ؛ ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ަބލާ މައްސަލަތަކުގެ ޚަރަދު (1)   
މައްސަލަތަކުގެ  (2)    ަބލާ  ޓްރެކުން  މައްސަލަތަކުގެ  އަވަސްނިޔާގެ 

 ؛ ޚަރަދު
 ؛ޮބޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ަބލާ މައްސަލަތަކުގެ ޚަރަދު (3)   
ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތައް ހޯދުމަށް ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ނުވަތަ ދަޢުވާގެ  )ށ(   

ހޯދުމަށް އެދޭއިރު ޚަރަދު ހޯދަން އެދެނީ ދިފާޢު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ޚަރަދު  
ާބވަތްތަކުގެ ތެރެއިން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދުގެ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި 

 ކޮންގޮތަކަށްކަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 
 
 

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ނަގައިދެވޭނެ ޚަރަދުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  )ނ(  

ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ަބލާ މައްސަލަތަކުގައި ނަގައިދޭނެ  (1)   
 ؛ ގައި Aޚަރަދުތައް މި ގަވާއިދުގެ އެޕެންޑިކްސް 

މައްސަލަތަކުގައި  (2)    ަބލާ  ޓްރެކުން  މައްސަލަތަކުގެ  އަވަސްނިޔާގެ 
 ؛ ގައި Bނަގައިދޭނެ ޚަރަދުތައް މި ގަވާއިދުގެ އެޕެންޑިކްސް  

ޮބޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ަބލާ މައްސަލަތަކުގައި ނަގައިދޭނެ  (3)   
 ގައި.  Cޚަރަދުތައް މި ގަވާއިދުގެ އެޕެންޑިކްސް 

ޚަރަދު ހޯދުމަށް  ޝަރީޢަތުގެ  
 އެދޭ ފޯމު 

ފެށިގެން   )ހ(   .174 ތާރީޚުން  ކުރާ  ޙުކުމް  ދުވަހުގެ   15މައްސަލައިގައި  )ފަނަރަ( 
ގަވާއިދުގެ  މި  ފަރާތުން  ޚަޞްމުގެ  އެދޭ  ހޯދަން  ޚަރަދު  ތެރޭގައި 

ޚަރަދު    37ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު   ފުރިހަމަކޮށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
ފަރާތުން  ޚަޞްމުގެ  އެދޭ  ޚަރަދުތަކުގެ    ހޯދަން  ހުށަހަޅާ  އެދި  ހޯދަން 

ހުށަހެޅުމުން ކޯޓަށް  ަބޔާންކޮށް  އެއީ    ،ތަފްސީލު  ޚަރަދުތައް  އެ 
ނަގައިދެވިދާނެ އެކަށީގެންވާ ޚަރަދެއްތޯ ކަނޑައަޅާނީ ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަރ  
 ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރަރގެ މަސްއ ލިއްޔަތު ކޯޓުގައި އަދާކުރާ މުވައްޒަފެކެވެ. 

ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރަރގެ މަސްއ ލިއްޔަތު ކޯޓުގައި އަދާކުރާ ރަޖިސްޓްރަރ   )ށ(   
ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ،  މުވައްޒަފު

ދެފަރާތަށް  އަމުރެއް  ޚަރަދުގެ  ޝަރީޢަތުގެ  ކަނޑައެޅުމާއެކު،  އަދަދު 
ކޯޓުގެ   އަމުރުގައި  އެ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަދ ކުރަންވާނެއެވެ.  ސޮއިކޮށް   ކު 

ތައްގަނޑު ޖަހަންވާނެއެވެ. މި ަބޔާންކުރެވުނު ޚަރަދުގެ އަމުރުގައިވާ ޚަރަދު  
ތަންފީޒުކުރުމުގެ  ޙުކުމް  ޚަރަދު  އެ  ނުދީފިނަމަ،  ފަރާތުން  ދޭންޖެހޭ 

 އިޖުރާއަތުގެ ތެރެއިން  ތަންފީޒުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. 
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ކޯޓުން ޚަރަދު ބަލައި  
 ވަޒަންކުރުން 

ަބލައި   )ހ(   .175 ޚަރަދު  ކަނޑައެޅުމުގައި ކޯޓުން  އަދަދު  ޚަރަދުގެ  ވަޒަންކޮށް 
ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ހިސާުބކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ޚަޞްމުން ޙާޟިރުކޮށް ނުވަތަ 
ނުވަތަ  ރަޖިސްޓްރަރ  ާބރު  ހޯދުމުގެ  ހެކި  ގޮތްގޮތަށް  ވެސް  ނ ން  އެ 

 ރަޖިސްޓްރަރގެ މަސްއ ލިއްޔަތު އަދާކުރާ މުވައްޒަފަށް ލިިބގެންވެއެވެ.
ޚަރަދަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ ފޯމު ހުށަހެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން   )ށ(   

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓުން ަބލައި ވަޒަންކޮށް ކަނޑައަޅާ    60
މަސްއ ލިއްޔަތު  ރަޖިސްޓްރަރގެ  ރަޖިސްޓްރަރ ނުވަތަ  އަދަދު،  ޚަރަދުގެ 

 އަދާކުރާ މުވައްޒަފު ކަނޑައަޅައި ނިންމަންވާނެއެވެ. 

ޚަރަދުގެ އަމުރު މުރާޖަޢާ  
 ކޮށްދިނުމަށް އެދުން 

އެއް    .176 ނުޖެހޭނަމަ  ހިތްހަމަ  އަދަދާމެދު  އަމުރުގައިވާ  ގިނަ  ފަނޑިޔާރަށްޚަރަދުގެ  ވުރެ 
އިސް  ފަނޑިޔާރުން އެކޯޓެއްގެ  ކޯޓެއްނަމަ  އަށް  ފަނޑިޔާރުމަސައްކަތްކުރާ 

ކުރާ ކޯޓެއްނަމަ އެ  ކު މަސައްކަތް ފަނޑިޔާރަނުވަތަ އެ ކޯޓަކީ އެންމެ  ؛ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
އިސް ދާއިރާގެ  އެދި ފަނޑިޔާރުޖުޑީޝަލް  މުރާޖަޢާކޮށްދިނުން  އަމުރު  އެ  އަށް 

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ކުރެވޭ މުރާޖަޢާގައި ނިންމާ ނިންމުމަކީ ޚަރަދާެބހޭ ގޮތުން 
 ނިންމާ އެންމެ ފަހު ނިންމުމެވެ.  

ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ  
މަރުޙަލާގައި ހިނގާ  
 ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތައް 

  

ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ހިނގާ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތައް ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް   .177
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތުން އެ މައްސަލައިގެ އަނެއް ޚަޞްމަށް ދޭންވާނެއެވެ. ޙުކުމް 
ޓްރެކު ނިސްަބތްވާ  މައްސަލަ  އެ  ނަގައިދޭނީ  މަރުޙަލާގައި  ގެ ތަންފީޒުކުރުމުގެ 

 މައްސަލަތަކަށް ނަގައިދޭ ާބވަތުގެ ޚަރަދެވެ. 

އިޚްތިޞާޞްގެ މައްސަލަތަކުގެ  
 ޚަރަދު 

އެ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ކޯޓަށް އިޚްތިޞާޞް ލިިބގެންނުވާ ކަމަށް އިއުތިރާޒު ކޮށްގެން   .178
ެބލެވޭ މައްސަލަތަކުގައި ވެސް ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް  

 އެވެ. ލިިބގެންވެ

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުދިނުމަށް  
 ކަނޑައަޅާގޮތް 

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދިނުމުގައި މައްސަލައިގެ ޙުކުމުގައި ަބޔާންކުރާނީ ހަމައެކަނި   .179
ނުވަތަ  ޚަޞްމަކީ  ދޭންޖެހޭ  ޚަރަދު  އާއި  ދޭންޖެހޭނެތޯ  ޚަރަދު  މައްސަލައިގައި  އެ 

ގޮތެވެ. ޚަރަދުގެ އަދަދު ަބޔާންކުރާނީ ޚަޞްމުންނަކީ ކޮަބއ ކަމާއި ޚަރަދު ދޭންޖެހޭ  
 ޚަރަދުގެ އަމުރުގައެވެ. 



    

 

 ކޯޓް  މެޖިސްޓްރޭޓް ބޮޑުފޮޅުދ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
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އިޚްތިލާފެއް ނެތް  
މައްސަލަތަކާއި ކުދި  
މައްސަލަތަކުގައި ހެކި  

 ހާމަކުރުން 

ޓްރެކުން  )ހ(   .180 މައްސަލަތަކުގެ  ކުދި  މައްސަލަތަކާއި  ާބވަތުގެ  އިޚްތިލާފެއްނުވާ 
 ަބލާ މައްސަލަތަކުގައި ހެކި ހާމަކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.  

 ؛ދަޢުވާ ފޯމާއެކު ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުން  (1)   
ަބލާ   (2)    މައްސަލަ  އަޑުއެހުމުގައި  އަންގާ   ފަނޑިޔާރުއިްބތިދާއީ 

ހުށަހަޅާ   ގޮތުގައި  ހެކީގެ  މުއްދަތުގައި  އަންގާ  އަދި  ގޮތަކަށް 
 ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުން. 

ހެކިހާމަކުރުމުގެ އިސްތިސްނާ  
 ޙާލަތް 

ޓްރެކުން  )ހ(   .181 މައްސަލަތަކުގެ  ކުދި  މައްސަލަތަކާއި  ާބވަތުގެ  އިޚްތިލާފެއްނުވާ 
ވަނަ މާއްދާގައިވާ   313ަބލާ މައްސަލަތަކާއި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ  

ހެކި  މައްސަލަތަކުގައި  ަބލާ  ޓްރެކުން  މައްސަލަތަކުގެ  ޮބޑެތި  އުޞ ލުން 
މައްސަލަތަކުގަ މަދަނީ  އެހެން  ފިޔަވައި  ހެކި ހާމަކުރުން  ޚަޞްމުން  އި، 

ގޮތް  ވަގުތާއި   ހާމަކުރާނެ 
އަޑުއެހުމުގައި   އިްބތިދާއީ  މައްސަލައެއްގެ  ކަނޑައަޅައި    ފަނޑިޔާރުއެ 

 ޚަޞްމުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  

ހާމަކުރާނީ )ހ(   .182 ހެކި ހާމަކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު  ހެކި  ދަށުން  ާބުބގެ  ޖަދުވަލުގެ   ،މި  ގަވާއިދުގެ   މި 
ގެ ލިސްޓް" އިންނެވެ. އިްބތިދާއީ  ހެކީށް ތައްޔާރުކުރާ "އާ އެއްގޮތަ  38ފޯމު  

ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓު   ،ކަނޑައަޅައި ތާރީޚުގައި  ފަނޑިޔާރު އަޑުއެހުމުގައި  
 މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

އެންމެހައި ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓުގައި ހިމަނާނީ އެ މައްސަލައާ ގުޅުން ހުރި   )ށ(   
ގުޅުން ހުރި އެންމެހައި ލިޔުންތަކަކީ، އެ  އެ މައްސަލައާ  ލިޔުންތަކެވެ. 
ޚަޞްމަކު އެ މައްޗަށް ަބރޯސާވާ ލިޔުންތަކާއި، އެ ފަރާތުން ވަކާލާތުކުރާ 
ޚަޞްމަކު  އެހެން  ލިޔުންތަކާއި،  ކޮށްފާނެ  އަސަރެއް  ނޭދެވޭ  ކަމަކަށް 

ލިޔުންތަކާއި އެހެން ޚަޞްމަކު ވަކާލާތުކުރާ ކަމަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފާނެ  
އެ   ދަށުން  ޤާނ ނެއްގެ  ލިޔުންތަކާއި،  ާބރުލިޭބ  ކަމަކަށް  ވަކާލާތުކުރާ 

 ފަރާތުން ހާމަކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތަކެވެ.
މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ަބޔާންކުރެވުނު ލިސްޓުގައި ހިމަނަންޖެހޭ އެއްވެސް   )ނ(   

ކުރުމާއި ވަންހަނާ  ހާމަނުކޮށް  ގަސްތުގައި  މަޢުލ މާތު  ލިޔުމެއް  ދޮގު   
 ހިމެނުމަކީ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ ޢަމަލެކެވެ.



    

 

 ކޯޓް  މެޖިސްޓްރޭޓް ބޮޑުފޮޅުދ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
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ޤާނ ނުގެ   )ރ(   އިޖުރާއަތުގެ  މަދަނީ  ލިސްޓުގައި  ވަނަ   305ލިޔުންތަކުގެ 
އެ  އަދި  ފުރިހަމަކޮށް،  ތަރުތީުބން  ހިމެނޭގޮތަށް  މަޢުލ މާތު  މާއްދާގައިވާ 

މަޢުލ މާތު ތެދު  މަޢުލ މާތަކީ  ލިސްޓުގައިވާ  ކަން ލިޔުމުގެ 
ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހެކި ހާމަކުރިކަމުގެ ަބޔާން ލިޔެ އެ ަބޔާނުގައި 

 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ޚަޞްމުންނަށް ލިޔުންތަކުގެ  
 ލިސްޓު ކޯޓުން ރައްދުކުރުން 

ލަސްނުކޮށް   .183 ހުށަހެޅުމުން  ކޯޓަށް  ޚަޞްމުން  ލިސްޓު   ލިޔުންތަކުގެ 
އެ   އެއަށްފަހު  އަދި  ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ.  ޚަޞްމުންނަށް  ކޯޓުން  ލިސްޓުތައް  އެ 
ވަގުތާއި،  ގޮތާއި  ހުށަހަޅާނެ  ކޯޓަށް  ލިޔުންތައް  ަބޔާންކުރާ   ލިސްޓުގައި 

ހިއްސާކޮ ޚަޞްމަކާ  އަނެއް  ޚަޞްމަކު  އެއް  ލިޔުންތައް  ދައްކައި،  އެ   ށް، 
އެ އެއިން ލިޔުމެއްގެ ނަކަލެއް ނަގަން ޭބނުންވާނަމަ އެކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ  

 އިރުޝާދު ކޯޓުން ޚަޞްމުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

ހެކި ހާމަކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  
   އުޞ ލުގެ އިޖުރާއަތު 

ހެއްކަކީ  )ހ(   .184 ހާމަކޮށްފައިވާ  ޚަޞްމު  އުޞ ލުން  ހާމަކުރުމުގެ  ހެކި 
ސަލައިގައި ހެކި ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ މަދު ހެކި ކަމުގައިވާނަމަ،  މައް

ނުވަތަ ަބއެއް ލިޔުން ހާމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ 
ފަރާތުން   307 ޚަޞްމުގެ  އަނެއް  ކަމެއް  ގައިވާ  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ކޯ ޚަޞްމަކަށް  އެދި  ނެރެދިނުމަށް  އަމުރެއް  ކޯޓު  ޓަށް ކުރުވުމަށް 
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މި ާބވަތުގެ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ 

ފޯމު   އެދޭގޮތުގެ   31ޖަދުވަލުގައިވާ  ޚަޞްމު  ފޯމުގައި  މި  އިންނެވެ. 
 ތަފްސީލު އަދި އަމުރުކުރަން އެދޭ ގޮތް ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

އަމުރެއް   )ށ(    ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ގޮތެއް މި  ކޯޓުން  ނެރުމާމެދު 
ނިންމުމުގައި މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ ކަންކަމަށާއި، އެ ލިޔުމުގެ މުހިންމު 

ވަނަ މާއްދާގައި   302ކަމުގެ މައްޗަށާއި، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ  
 ަބޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

ޚަޞްމަކަށް ނުވާ ފަރާތެއްގެ  
ށް ހެކި ހާމަކުރުމަށް  މައްޗަ 

   ކުރާ އަމުރު 

، ދަޢުވާއެއްގެ ޚަޞްމަކަށް ނުވާ ފަރާތެއްގެ ކިަބއިގައި ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ ހިޔާޒަތުގައި  .185

އުފެދޭނެ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ދަށުގައި  ާބރުގެ  ނުވަތަ  ދަށުގައި،  ެބލުމުގެ  ނުވަތަ 
ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް، މައުޟ ޢަކާ ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތަކެއް ހުންނާނެކަމަށް ެބލެވޭ  

އެ ލިޔުމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަމުރުކޮށް ދިނުމަށް އެދި މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ 
 ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  31ފޯމު 

ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން  
ހެކި ހާމަކުރުމުގެ އަމުރަކަށް  

 އެދި ހުށަހެޅުން 

ޤާނ ނަކުން    .186 އެދުމަށް  ކޯޓުގައި  ހާމަކުރުމަށް  ހެކި  ކުރިން  ހުށަހެޅުމުގެ  ދަޢުވާއެއް 
ހުއްދަކުރާ ހާލަތުގައި، މައްސަލައެއްގެ ޚަޞްމަކަށް ވާނެކަމަށް ެބލެވޭ މީހެއްގެ މައްޗަށް  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހެކި ހާމަކުރުމުގެ އަމުރަކަށް    311މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ  
އެދޭނީ  އެދޭނަމަ،   އަމުރަކަށް   އެފަދަ 

 އިންނެވެ. 31 މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު
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ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ  
ޓްރެކުން ބަލާ  

މައްސަލަތަކުގައި ހެކި  
ހާމަކުރުމާބެހޭ ޚާއްޞަ  

  އިޖުރާއަތު

ކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަށް އަމުރު ނުކުރާހާ ހިނދަކު، ޮބޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން   .187
މެހައި މައްސަލަތަކުގައި، ހެކި ހާމަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރާނީ މަދަނީ ަބލާ އެން

ޤާނ ނުގެ   މާއްދާގައި    313އިޖުރާއަތުގެ  އެ  ފެށިގެން  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 
 ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތަށެވެ. 

ލިޔުމެއް ހުއްޓުވުމުގެ  
 އަމުރަކަށް އެދުން 

ަބއެއް ހާމަކޮށްފިނަމަ އޭގެ ސަަބުބން ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް    ލިޔުމެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއްގެ  .188
އުނިކަން އަތުވެދާނެނަމަ، އެ ލިޔުމެއް ހާމަކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް  
ގަވާއިދުގެ   މި  އެދޭނީ   އަމުރަކަށް  އެފަދަ  އެދެވިދާނެއެވެ.  ފަރާތަކަށްވެސް  ކޮންމެ 

 އިންނެވެ. 31ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 
 
 

 

ހުޅުވާލެވިފައިވާ   .189  ހެކިބަހާބެހޭ ޢާންމު އުޞ ލު  ޢާންމުކޮށް  ހުށަހަޅާނީ  ހެކިަބސް  މަރުޙަލާގައި  ޝަރީޢަތުގެ 
ޝަރީޢަތުގެ  ދީގެންނެވެ.  ހެކިަބސް  އަނގަބަހުން  މީހާ  ހެކިަބސްދޭ  ޝަރީޢަތެއްގައި 
ހެކިަބސްދޭ   ހެކިަބސް ހުށަހަޅާނީ  އަޑުއެހުމެއްގައި،  އަޑުއެހުމެއް ފިޔަވައި، އެ ނ ން 

 ކިަބހުގެ ަބޔާނަކުންނެވެ.  މީހާގެ ލިޔުމަކުން ދީފައިވާ ހެ

ހެކިބަހުގެ ބަޔާން އޮންނަންވީ  
 ގޮތް 

ވަކި ވާޤިޢާއެއް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހެކިަބސް ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި، އެ  )ހ(   .190
ހުށަހެޅޭނެ  ފަރާތްތައް  ހެކިަބސްދޭނެ  ސާިބތުކުރުމަށްޓަކައި  ވާޤިޢާއެއް 

އަނގަބަހުން   ޝަރީޢަތުގައި  ފަރާތްތަކާއިމިންވަރާއި،   ،ހެކިަބސްދޭނެ 
ހެކިަބހުގެ ަބޔާނުން ،  ލިޔެފައިވާ ހެކިަބހުގެ ަބޔާނުން ހެކިަބސްދޭ ފަރާތްތަކާއި

ަބޔާން  ދިގުމިނާއި  ަބޔާނުގެ  ފަރާތުގެ  ހެކިަބސްދޭ  ހެކިަބސްދޭނަމަ، 
 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.   ފަނޑިޔާރަށްއިްބތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި  އޮންނަންވީގޮތް

ޖަދުވަލުގެ  )ށ(    ގަވާއިދުގެ  މި  އޮންނަންވާނީ  ަބޔާން   ހެކިަބހުގެ 
ގައިވާ ނަމ ނާ އާ އެއްގޮތަށެވެ. ހެކިަބހުގެ ަބޔާނުގައި އަންނަނިވި   39ފޯމު  

 މަޢުލ މާތު ހިމަނާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 ؛މައްސަލަ ނުވަތަ ޤަޟިއްޔާ ނަންަބރު (1)   
 ؛މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންގެ މަޢުލ މާތު (2)   

 ؛ހެކިަބސްދެނީ ކޮން ޚަޞްމެއްގެ ފަރާތުންކަން (3)   
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ހެކިަބސްދޭ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި، ދާއިމީ އެޑްރެހާއި، ކާކުކަން   (4)   
އަދި  ސޮއި  ނަންަބރު،  ޕާސްޕޯޓުގެ  ނުވަތަ  ކާޑު  އަންގައިދޭ 

 ؛އިނގިލީގެ ނިޝާން
އެގްޒިިބޓެއްގެ   (5)    ކޮންމެ  ޙަވާލާދީފައިވާ  ަބޔާނުގައި  ހެކިަބހުގެ 

 ؛ނަންަބރު
 ަބޔާން ދީފައިވާ ތާރީޚް. (6)   

 ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިން 
  މެދުވެރިކޮށް ދެވޭ ހެކި 

ޚާއްޞަ   )ހ(   .191 ަބދަލުގައި،  ޙާޟިރުވުމުގެ  ސީދާ  ކޯޓަށް  ފަރާތް  ހެކިަބސްދޭ 
ޙާލަތްތަކުގައި، ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް އެފަރާތުން ހެކިަބސް 
ހުރީ   މީހާ  ހެކިަބސްދޭ  މިގޮތުން  ދެވިދާނެއެވެ.  ހުއްދަ  ކޯޓަށް  ދިނުމަށް 

ނުވަތަ   ރަށެއްގައި  އެހެން  ރަށްނ ން  ހިނގަމުންދާ  ޭބރު ޝަރީޢަތް 
ޤައުމެއްގައި ކަމަށްވެފައި އޭނާ ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވުމަށް ދިގު މުއްދަތެއް 
މުއްދަތެއް  ދިގު  ޤާއިމުކުރުމަށް  އިންޞާފު  ޢަދުލު  ސަަބބުން،  ނެގުމުގެ 

ޤަބ ލުކުރެވިއްޖެ   ފަނޑިޔާރަށްނެގުމުގެ ސަަބުބން، މައްސަލަ ލަސްވާކަމަށް  
 ތައް ކަމުގައި ެބލިދާނެއެވެ.ހިނދެއްގައި މިފަދަ ޙާލަތްތަކަކީ ޚާއްޞަ ޙާލަތް

ހެކިަބސްދޭ މީހާ ހުރީ ޝަރީޢަތް ހިނގަމުންދާ ރަށް ނ ން އެހެން ރަށެއްގައި  )ށ(   
ވީޑިއޯ   ފަދައިން  ުބނެފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ކަމަށްވާނަމަ، 
ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ހެކިަބސް ނަގަންވާނީ އެ ރަށެއްގެ ކޯޓަށް 

ޙާޟިރުކޮށް،   މީހާ  ޔަޤީންކުރުމަށްފަހުއެ  ކާކުކަން  މިހަކީ   ،އެ 
 ކުރިމަތީގައި ހުވައި ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.  ފަނޑިޔާރެއްގެ

ހެކިަބސްދޭ މީހާ ހުރީ ޭބރު ގައުމެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ، އަދި އެމީހާ އަކީ  )ނ(   
ވީޑިއޯ   ކަށަވަރުކުރެވޭނަމަ،  ކޯޓަށް  ަބލާ  މައްސަލަ  ކާކުކަން 
ހުރަހެއް  ނެގުމަށް  ހެކިަބސް  އެމީހެއްގެ  މެދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސިންގ 

 ނެތެވެ. 

ސޮއިކޮށްފައިވާ   .192  ދޮގު މަޢުލ މާތު ދިނުން އިޤުރާރުވެ  ތެދުކަމަށްުބނެ  ަބޔާނަކީ  ހެކިަބހުގެ  ނުވަތަ  ލިޔުމަކީ  އެ 
ކޯ އެމީހަކު  ދީފިނަމަ،  މަޢުލ މާތު  ދޮގު  ލިޔުމުގައި  އެ  ކަމުގައިވެފައި،  ޓުގެ  ލިޔުމެއް 

ޤާނ ނުގައި  ކުށަށް  ކެނޑުމުގެ  ޙުރުމަތް  ކޯޓުގެ  ަބލައި،  ކަމުގައި  ކެނޑީ  ޙުރުމަތް 
 ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ ޮބޑު އަދުަބ ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

އިވުނުކަމަށް ބުނާ ހެކީގެ  
 ގޮތުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވޭ ހެކި 

މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިަބހުގެ ަބޔާނަށް    .193
ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އެ ަބޔާން ހުށަހެޅި ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ޭބނުންވާނަމަ، ކޯޓުން އެ  
ނ ންގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު، އެ ަބޔާން ދީފައިވާ ހެކިަބސްދޭ ފަރާތް ޙާޟިރުކޮށް  

އެ ކޯޓުގައި  ނަގައިދިނުމަށް  ޝަރީޢަތުގައި  ހެކިަބސް  ނ ން  އޭނާގެ  އެ  ދެންވާނެއެވެ. 
ގޮތަކަށް ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ހެކިަބހުގެ ަބޔާނަށް ރިޢާޔަތްކުރެވޭނީ އިވުނުކަމަށް  

 ުބނާ ހެކީގެ ގޮތުގައެވެ. 
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އެފިޑަވިޓަކުން ހެކިބަސް  
 ހުށަހެޅުން 

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގައި ނުވަތަ އެހެން ޤާނ ނަކުން ލާޒިމުކުރާ ހާލަތުގައި ނުވަތަ    .194
ކޯޓުން އެފަދައިން ކަނޑައަޅައިފި ހިނދެއްގައި ހެކިަބސްދޭ ފަރާތުގެ ހެކިަބހުގެ ަބޔާނުގެ 
ފަރާތެއްގެ  ހެކިަބސްދޭ  އިތުރުން  ަބޔާނުގެ  ފަރާތުގެ  ހެކިަބސްދޭ  ނުވަތަ  ަބދަލުގައި 

 ހެކިަބސް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ އެފިޑަވިޓް މެދުވެރިކޮށެވެ.

އެފިޑަވިޓްގެ ބޭނުމަށް  
  ހުވާކުރުން 

އަންނަނިވި  )ހ(   .195 ހަމައެކަނި  ހުވާކުރަންވާނީ  ބޭނުމަށްޓަކައި  އެފިޑަވިޓްގެ 
 ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތީގައެވެ.

 ؛ފަނޑިޔާރަކު (1)   
ނުވަތަ ޭބރު ގައުމެއްގައި   ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ (2)   

ގޮތުގެމަތިން   އެއްގޮތްވާ  ޤާނ ނާ  ގައުމެއްގެ  އެ  ނަމަ 
 ނުވަތަ ؛ ނޯޓަރީ ޕަްބލިކް ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

 ޤާނ ނެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެހެން ފަރާތެއް. (3)   
( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހެކިަބހުގެ  1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(   

 ަބޔާނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ހުވައިކުރުމަށް މި ކޯޓަށް ހުށަހަޅިދާނެއެވެ.  

ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ ޝަރުޠު  
 ފުރިހަމަވުން 

 މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިަބސްދޭ މީހަކީ ޤާނ ނުން ނުވަތަ ޝަރުޢީ   .196
ކަށަވަރުކުރަން  ކޯޓުން  މީހަކުކަން  ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠު  ދިނުމަށް  ހެކިަބސް  ގޮތުން 

 ވާނެއެވެ.

ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ކުރިން  
 ހުވައިކުރުން 

އަތްލައިގެން  )ހ(   .197 ޚަތިމުގައި  މީހާ  ދޭ  ހެކަިބސް  ކުރިން  ދިނުމުގެ  ހެކިަބސް 
ކުރަންވާނެއެވެ.  ހުވައި  އިާބރާތުން   އަންނަނިވި 
"މި މަޖިލީހުގައި އަހުރެންނާ ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާުބ ދިނުމުގައްޔާއި، 
ޚިލާފަށް   ޙަޤީޤަތާ  ތެދުބުނުމަށާއި،  ަބހެއްގައި  ކޮންމެ  ުބނާ  އަހުރެން 

 ގަންދީ ހުވައިކުރަމެވެ."هللا  ަބހެއް ނުބުނުމަށް މާތް އެއްވެސް
މީހަކުނަމަ )ށ(    ހުރި  ޙާލަތުގައި  އަތްނުލެވޭ  ހުވައި   ،ޚަތިމުގައި  މީހަކު  އެ 

 ކުރާއިރު ޚަތިމު އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި ޭބއްވިދާނެއެވެ.
މުސްލިމެއްނަމަ )ނ(    ޣައިރު  ހުރީ  ނަގަންވާނީ   ،ހެކިަބސްދޭން  ހެކިަބސް 

ކަމަށާއި އިޤްރާރުވާ  އޭނާ  ބުނެފިނަމަ  ،ތެދުބުނުމަށް  ވާހަކައެއް   ،ދޮގު 
އެނގޭކަން  އޭނާއަށް  އެޅޭނެކަން  ފިޔަވަޅު  އަޅަންޖެހޭ  ޤާނ ނީގޮތުން 

 އޭނާގެ ަބޔާން ނެގުމަށްފަހުއެވެ.  ،ަބޔާންކޮށް
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ވަކި ކަމެއް އިވުނުކަމަށް ބުނެ  
  ދޭ ހެކި

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ ތިރީސްވަނަ ާބުބގެ ޭބނުމަށްޓަކައި، ވަކިކަމެއް އިވުނު   .198
ކަމަށް ުބނެ ދޭ ހެކިަބހަކީ ޝަރީޢަތަށް ހެކިަބސްދޭ މީހަކަށް ސީދާ ފެނުނު އެއްޗެއް 

ގައި، އެހެން މީހަކަށް ވަކި ކަމެއް ފެނުނު ނުވަތަ އިވުނު އެއްޗެއް ަބޔާންކުރުމުގެ ަބދަލު
ކަމަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ވަކި އެއްޗެއް އަޑުއިވުނު ކަމަށް އެމީހަކު ުބނި ުބނުމެއް،  

 ހެކިަބސްދޭ މީހާއަށް އަޑުއިވުނު ކަމަށް ުބނެ ދޭ ހެކިަބހެވެ. 

އިތުރު ހެއްކެއް ހުށަހެޅުމަކާ  
ނުލައި ހެކީގެ ގޮތުގައި  
  ބަލައިގަނެވޭނެ ލިޔެކިޔުން 

ވިޔަފާރިއެއްގެ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ ރެކޯޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  )ހ(   .199
ލިޔުމަކީ އެ ލިޔުމެއްގެ ޞައްޙަކަމާއި އެ ލިޔުމުން ދޭހަވާ ކަންކަން އިތުރަށް 
ަބލައިގަނެވޭނެ  ޝަރީޢަތަށް  ގޮތުގައި  ހެކީގެ  ނުލައި  ސާިބތުކުރުމަކާ 

 ލިޔުމެކެވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ވަކި ލިޔުމަކީ ވިޔަފާރިއެއްގެ ނުވަތަ  )ށ(   

ލިޔުމެއްކަމަށް  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ރެކޯޑުތަކުގެ  އިދާރާއެއްގެ  ދައުލަތުގެ 
އިދާރާއެއްގެ   ނުވަތަ  ވިޔަފާރިއެއް  ނިސްަބތްވާ  ލިޔުމެއް  އެ  ެބލެވޭނީ، 
މުވައްޒަފެއް   އޮފިސަރަކު/ހުއްދަދެވިފައިވާ 

ލިޔުމުގައި    އެ އެ  ސިއްކައެއް  ތަނެއްގެ  އެ  ސޮއިކޮށް،  ލިޔުމުގައި 
 ޖަހާފައިވާނަމައެވެ. 

ލިޔުމަކާ  )ނ(    ވަކި  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ކަންކަމަށް  ވަށައިގެންވާ  މައްސަލައިގެ 
ޢަމަލުނުކުރެވޭނެ  އަށް  )ށ(  އަދި/ނުވަތަ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ގުޅޭގޮތުން 

 ކަމުގައި ކޯޓަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.
 
 

 

ޚަބީރުންގެ ހެކި ބަސް  
  ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތުގައި ހެކިަބސް ނެގުމަށްޓަކައި ޚަީބރަކު  )ހ(   .200
ޙާޟިރުކުރެވޭނީ، އަދި މައްސަލައިގެ ހެކީގެ ތެރޭގައި، ޚަީބރެއްގެ ރިޕޯޓު 

 ހުއްދައާއެކުގައެވެ.ހިމެނޭނީ ކޯޓުގެ 
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދައަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނީ  )ށ(   
 40އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭގޮތަށް، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު  

 އިންނެވެ. 
 ؛ޚަީބރުގެ ހެކިަބސް ނެގުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ އަންދާޒާ (1)   
 ؛ޚަީބރުގެ ހެކިަބސް ބޭނުންވާ ދާއިރާ (2)   
 އަދި؛ ހެކިަބސް ނަގަނީ ކޮންކަންތައްތަކަކާ ގުޅިގެންކަން (3)   
 ޚަީބރުގެ ނަން. (4)   

އިލްމީ   /ޚަބީރުގެ ޝަރުޠު 
 ސަނަދު 

ހެކިަބސް   .201 ޚީަބރެއްގެ  އެ  ޚަީބރަކީ،  ހުށަހެޅޭ  ނެގުމަށް  ހެކިަބސް  ދަށުން  ާބުބގެ  މި 
ހުށަހެޅިފައިވާ ދާއިރާގައި ރެޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ހުއްދަލިިބފައިވާ ނެގުމަށް  

ކޯޓަށް  ކަމަށް  ފަރާތެއް  ހުރި  ތަޖުރިާބ  ޢިލްމާއި  ދާއިރާއެއްގެ  އެ  ނުވަތަ  ފަރާތެއް 
 ޤަބ ލުކުރެވޭ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ނުވަތަ  
މައްސަލަތަކުގައި  އަވަސްނިޔާގެ  

  ޚަބީރުން ހެކިބަސް ނެގުން

ނުވަތަ  )ހ(   .202 މައްސަލަތަކުގެ  ކުދި  މެނުވީ  މެދުވެރިވެގެން  ޙާލަތެއް  ޚާއްޞަ 
އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ެބލޭ މައްސަލައެއްގައި، ޚަީބރެއްގެ 
ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ ކޮންމެ ޚަޞްމަކަށް ދެވޭނީ، ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަކި 

 ކަމަކާ ގުޅިގެން އެންމެ ޚަީބރެއްގެ ހެކި ހުށަހެޅުމަށެވެ. 
ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ނުވަތަ އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ެބލޭ   )ށ(   

ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި  އިންޞާފު  މައްސަލައެއްގައި  އެ  މައްސަލައެއްނަމަ، 
ޭބނުންވާކަމަކަށް  ކޮންމެހެން  ޙާޟިރުކުރުމަށް  ޝަރީޢަތަށް  ޚަީބރު 

ޤަބ ލުކުރެވޭނަމަ، ޚަީބރުގެ ހެކިަބސް ނެގުމަށް މައްސަލައިގެ   ފަނޑިޔާރަށް
 އަޑުއެހުމަކަށް އޭނާ ޙާޟިރުކުރެވިދާނެއެވެ.

ޚަބީރުގެ ރިޕޯޓުގައި  
 ހިމަނަންޖެހޭ ބައިތައް 

 ޚަީބރުގެ ރިޕޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އަންނަނިވި ަބއިތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.   .203

 ؛ޒިންމާތައް އެނގޭކަންކޯޓުގެ މައްޗަށް ޚަީބރަށް އޮތް  )ހ(   
 އަދި؛ އެ ޒިންމާތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރިކަން އަންގައިދޭ ަބޔާނެއް )ށ(   
 ރިޕޯޓު އެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ އިރުޝާދުތައް.  )ނ(   

 

 ޑިވިޝަނެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. މި ކޯޓުގައި ތަންފީޒީ  )ހ(   .204 ތަންފީޒީ ޑިވިޝަން 

ކޯޓުގެ ތަންފީޒީ ޑިވިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ތަންފީޒީ މައްސަލަތައް ބަލާނީ ކޯޓުގެ  )ށ(   
ެބހިގެންދާނޭ  ފަނޑިޔާރުންހުރިހާ   ހަމަހަމައަށް  މައްސަލަތައް  މެދުގައި  ގެ 
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  ފަނޑިޔާރަށް ގެ މެދުގައިއެވެ. އެއް  ފަނޑިޔާރުންއުޞ ލަކުން ކޯޓުގެ ހުރިހާ  
ކޯޓުތަކުގައި ތަންފީޒީ   ފަނޑިޔާރުމަސައްކަތްކުރާ    ފަނޑިޔާރުންވުރެ ގިނަ  

 އެވެ. ފަނޑިޔާރުޑިވިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސް ކުރާނީ ކޯޓުގެ އިސް
ތަންފީޒީ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު ެބލުމަށްފަހު، ތަންފީޒީ ޑިވިޝަނަށް ނުވަތަ  )ނ(   

އިތުރު  ތަންފީ ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ކުރުމަށް   ފަނޑިޔާރުންޒީ  ޢައްޔަން 
 ހުރަހެއް ނެތެވެ. 

ތަންފީޒީ ޑިވިޝަނުން އެ ޑިވިޝަނުގެ މަސައްކަތް ހިންގި ގޮތާއި ހުށަހެޅުނު  )ރ(  
ހުރި   ނުކުރެވި  ތަންފީޒު  އަދި  ކުރެވުނު  ތަންފީޒު  މައްސަލަތަކާއި 

ހުރި   ހުރިނަމަ  ކޮންމެ  މައްސަލަތަކެއް  ަބޔާންކޮށް  )ހައެއް(   6ސަަބުބ 
އިސް ދާއިރާގެ  ޖުޑީޝަލް  އެ  ރިޕޯޓެއް ފަނޑިޔާރުމަހަކުން  އަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
ކޯޓުގެ ތަންފީޒީ ޑިވިޝަނަށް އެހީތެރިވެދޭނީ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އަގުކުރާ  )ބ(   

ކޮމިޓީގައި   އަގުކުރާ  ދާއިރާއެއްގެ  ކޮންމެ  އެއް ކޮމިޓީންނެވެ.  މަދުވެގެން 
 ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންޓަކު ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ކޯޓު )ޅ(   މި  ކުރާނީ،  މަސައްކަތް  ތަންފީޒީ  ކޯޓުގެ  އެހެންގޮތަކަށް މި  ން 
ކޯޓު މި  ދާއިރާއަށް   ކަނޑައަޅާފައިނުވާނަމަ،  ޖުޑިޝަލް  ހިމެނޭ 

މަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ، ތަންފީޒީ އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން އެ މަސައްކަތް ކުރު
 )ތިނެއް( ތަންފީޒީ އޮފިސަރުންނެވެ.  3ޢައްޔަން ކުރެވޭ 

ތަންފީޒީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޢައްޔަން ކުރެވޭ ތަންފީޒީ އޮފިސަރުންނަށް   )ކ(   
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ 

 މަތިން އެކަށޭނަ ތަމްރީން ދޭންވާނެއެވެ.
ތަންފީޒީ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކު ޙުކުމެއް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޭބނުމުގައި  )އ(   

ނުވަތަ  ވަންނަނަމަ،  އޮފީހަކަށް  ނުވަތަ  ގެދޮރަށް،  ގޮވަތި  މީހެއްގެ 
ނުވަތަ  ފާސްކުރާނަމަ،  ަބލައި  ތަނެއް  ނުވަތަ  އަރާނަމަ،  އުޅަނދަކަށް 

ސޮއިކޮށް   ނޑިޔާރުފަމުދަލެއް ހިފަހައްޓާނަމަ އެކަމެއް ކުރަންވާނީ ތަންފީޒީ  
ދ ކޮށްފައިވާ ކޯޓު އަމުރެއް އޮވެގެންނެވެ. މި ކޯޓު އަމުރު އޮންނަންވާނީ މި 

 ގައިވާ ނަމ ނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. 41ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

އެދޭނީ  )ހ(   .205 ތަންފީޒު ކޮށްދިނުމަށް އެދުން  ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް  އަމުރެއް  ނުވަތަ   ޙުކުމެއް 
ގައިވާ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް އެދި   42މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގެ ފޯމު  

   ހުށަހަޅާ ފޯމުންނެވެ.
ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ތަންފީޒު ކޮށްދިނުމަށް އެދެވޭނީ ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ  )ށ(   

ނުވަތަ   ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމުގައި  ކަމަކަށް  އެ  އަމުރުގައި  ނެރެފައިވާ 
 މުއްދަތު ހަމަވުމުންނެވެ. 
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ތަންފީޒު ކުރަން އެދެނީ ރަހުނެއް ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމެއްނަމަ، ޙުކުމް   )ނ(   
ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ދަރަނިވެރިޔާގެ މިލްކުގައި 

ވީ ވަރަކުން އަރަނިވެރިޔާ މަސައްކަތް   ހުރި މުދަލުގެ ތަފްސީލު ހޯދުމަށް
ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެގޮތުން ލިޭބ ތަފްސީލު ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް އެދޭ 

 ފޯމުގައި ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

ތަންފީޒު ފޯމާއެކު  
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 

އަންނަނިވި    .206 ފޯމާއެކު  އެދޭ  ތަންފީޒުކުރުމަށް  މަޢުލ މާތު  ޙުކުމް  ލިޔުންތަކާއި 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ކޮޕީ. )ހ(   
ތަމްސީލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ ޤާނ ނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ އެކަމަށް  )ށ(   

 ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޯމު. 
ތަމްސީލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކޮށް ޤާނ ނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ   )ނ(   

 ފާސްކޮށްފައިވާ ޯބޑު ރިޒޮލިއުޝަން ނުވަތަ ޤަރާރު ފަދަ ލިޔުންތައް.
ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީއެއް ލިިބގެން ހުށަހަޅާނަމަ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީގެ  )ރ(  

 ކޮޕީ.
ފަދަ   )ބ(    މަޢުލ މާތު  ތަނާެބހޭ  ހުރި  މުދާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް ދަރަނިވެރިޔާގެ 

 އެހީއަކަށްވާނެ ކަމަށް އަރަނިވެރިޔާއަށް ޤަބ ލުކުރެވޭ މަޢުލ މާތު. 
ޙުކުމެއްނަމަ،  )ޅ(   ފައިސާގެ  ނުހިމެނޭ  ރަހުނު  ޙުކުމަކީ  އެދޭ  ތަންފީޒުކުރަން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަޅައިދިނުމަށް   372މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ  
 އެދޭ ފިޔަވަޅުތައް.

ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ތަންފީޒު ކޮށްދިނުމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ދުވަހުން  )ހ(   .207 ތެއް ނިންމުން ފޯމާމެދު ގޮ
ރަސްމީ   މައްސަލަ   03ފެށިގެން  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ތިނެއް( 

 ަބލައިގަތުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.
މައްސަލަ   )ށ(    ތަންފީޒުކޮށްދިނުމުގެ  ކޯޓުން ޙުކުމް  ަބލައިގަނެވެން ނެތްކަމަށް 

 30ނިންމާ ނިންމުން އޮންނަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު  
 ގައިވާ ނަމ ނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. 

ފޯމެއް ހުށަހެޅުމެއްނެތި  
ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ ޙުކުމްތަކާއި  

 އަމުރުތައް 

ޙުކުމެއް    ،  ހުށަހަޅާފައި ނުވިނަމަވެސްޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ތަންފީޒު ކޮށްދިނުމަށް އެދި    .208
ނުވަތަ އަމުރެއް ތަންފީޒު ކުރުމަށް މަތީ މަރުޙަލާއެއްގެ ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފިނަމަ، އެ  

 ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޯޓުން ފަށަން ވާނެއެވެ. 

ތަންފީޒުކުރަން ހުށަހެޅިކަން  
 އެންގުން 

އެކަން ޙުކުމް   )ހ(   .209 ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ  މައްސަލައެއް  އެދި  ތަންފީޒުކުރުމަށް 
 ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ދަޢުވާލިޭބ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ އެންގުން އަންގައި ފޮނުވާ ނޯޓިސް އޮންނަންވާނީ  )ށ(   
ފޯމު   ޖަދުވަލުގެ  ގަވާއިދުގެ  އެއްގޮތަށެވެ.   30މި  ނަމ ނާއާ  ގައިވާ 

ދިނުމަށް  އަޅައި  ފޯމުގައި  އެދޭ  ކުރުމަށް  ތަންފީޒު  ޙުކުމް  އަރަނިވެރިޔާ 
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ޣައިރު   ދަރަނިވެރިޔާގެ  ތެރެއިން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  ޙާޟިރުގައި އެދިފައިވާ 
ފިޔަވަޅުތައް  އެދިފައިވާ   އަޅައިދޭން 

 މި ނޯޓިހުގައި ކޯޓުން ަބޔާންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

ތަންފީޒު ކުރުމުގެ  ނޯޓިސް  
 ރައްދުކުރުން 

އަންނަނިވި ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ަބލާނީ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ    .210
ވަތަ ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ދަޢުވާލިޭބ  މައްސަލައިގައި ފޮނުވަންޖެހޭ ނޯޓިސް ނު

 ފަރާތަށް ރައްދުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.
ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތް ނުވަތަ އެފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކަށް ނޯޓިސް ނުވަތަ  )ހ(   

 އަމުރު ރައްދުކުރުން. 
ފަރާތުން   )ށ(    ދަޢުވާލިޭބ  ކަމަށް  އެޑްރެސް  ފަރާތުގެ  ކޯޓަށް ދަޢުވާލިޭބ 

 އަންގާފައިވާ އެޑްރެހަކަށް ނޯޓިސް ނުވަތަ އަމުރު ރައްދުކުރުން.
މެއިލް އެޑްރެހެއްކަމަށް ދަޢުވާލިޭބ  -ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުގެ ޕޯސްޓް ނުވަތަ އީ )ނ(   

ފަރާތުން ކޯޓަށް އަންގާފައިވާ ޕޯސްޓް ނުވަތަ އީމެއިލް އެޑްރެހަކަށް ނޯޓިސް 
 ނުވަތަ އަމުރު ފޮނުވުން. 

ލިޭބ ފަރާތަށް ލިޔުމެއް ރައްދުކުރެވޭނެ ނަންަބރެއް ކަމަށް މައުޟ ޢީ ދަޢުވާ )ރ(  
ނަންަބރަކަށް  އަންގާފައިވާ  ކޯޓަށް  ފަރާތުން  ދަޢުވާލިޭބ  ޤަޟިއްޔާގައި 

 ނޯޓިސް ނުވަތަ އަމުރު ފޮނުވުން. 
ރަޖިސްޓްރީ  )ބ(    ފަރާތުގެ  އެ  ޝަޚްޞެއްނަމަ،  ޤާނ ނީ  ފަރާތަކީ  ދަޢުވާލިޭބ 

ޝަޚްޞެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ދީފައިވާ އެޑްރެސް ކަމަށް އެ  
މެއިލްއަކަށް ނުވަތަ ނަންަބރަކަށް ނޯޓިސް ނުވަތަ -އެޑްރެހަކަށް ނުވަތަ އީ

 އަމުރު ފޮނުވުން.
ނުފޮނުވިއްޖެ  )ޅ(   ނޯޓިސް  ގޮތަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ބ(  މާއްދާގެ  މި 

ވަތަ އެ ފަރާތެއްގެ ޙާލަތެއްގައި ޤާނ ނީ ޝަޚްޞުގެ މަސްއ ލުވެރިއަކަށް ނު
މެއިލްއަކަށް ނުވަތަ ނަންަބރަކަށް ނޯޓިސް ނުވަތަ -އެޑްރެހަކަށް ނުވަތަ އީ

 އަމުރު ފޮނުވުން.
ނުފޮނުވިއްޖެ  )ކ(    ނޯޓިސް  ގޮތަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ޅ(  މާއްދާގެ  މި 

ޑައިރެކްޓަރއެއްގެ އެޑްރެހަށް ޙާލަތެއްގައި ކުންފުންޏެއްނަމަ އެ ކުންފުނީގެ  
 ނުވަތަ އީމެއިލްއަށް ނުވަތަ ނަންަބރަކަށް ނޯޓިސް ނުވަތަ އަމުރު ފޮނުވުން.

ޤާނ ނީ ޝަޚްޞެއްގެ  
މަސްއ ލުވެރިން ކަމުގައި  

 ބަލާނެ މީހުން 

ޝަޚްޞެއްގެ   .211 ޤާނ ނީ  ބޭނުމަށް  ކުރުމުގެ  ތަންފީޒު  އަމުރެއް  ނުވަތަ  ޙުކުމެއް 
 ކަމުގައި ަބލާނީ އަންނަނިވި މީހުންނެވެ. މަސްއ ލުވެރިން 

 ކުންފުންޏެއްނަމަ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރުން. )ހ(   
 ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ ނުވަތަ ޕާޓްނަރުން.  )ށ(   
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ކޮމިޓީގެ  )ނ(    ހިންގާ  ނުވަތަ  ރައީސް  ޖަމްޢިއްޔާއެއްނަމަ  ނުވަތަ  ކްލަެބއް 
 މެންަބރުން. 

މަސްއ ލިއްޔަތު  )ރ(   ތަމްސީލުކުރުމުގެ  ޕާޓީ  ޕާޓީއެއްނަމަ  ސިޔާސީ 
 ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާ ފަރާތް.

 ،މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބުނާފަދަ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ނުވާނަމަ )ބ(   
ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ރައީސް ނުވަތަ ޗެއަރޕަރސަން ނުވަތަ ނައިުބ ރައީސް  

 ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް.
ކުންފުނީގެ ލޯކަލް   ،ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއްނަމަ-ރާއްޖޭގައި ރީ )ޅ(  

 ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް.
ރައީސް  އެ ތަނެއްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިުބ    ،މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްނަމަ )ކ(   

 ނުވަތަ މެންަބރުން. 

ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ތަންފީޒު  
 ކުރާނެ ގޮތް 

ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޙުކުމްތަކާއި އަމުރުތައް ތަންފީޒު ކުރާނީ  )ހ(   .212
 އެ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އެ އަމުރެއްގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. 

ނުވަތަ   )ށ(    އެވޯޑު  ހުށަހެޅިފައިވާ އާިބޓްރޭޝަނުގެ  އާބިޓްރޭޝަނަށް 
މައްސަލައެއްގައި ނެރެފައިވާ އަމުރުތައް ތަންފީޒު ކުރާނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ގަވާއިދާ  ހަދާފައިވާ  ދަށުން  ޤާނ ނުގެ  އެ  ޤާނ ނާއި  އާިބޓްރޭޝަންގެ 

 އެއްގޮތަށެވެ. 

ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ  
 މައްސަލަތައް ބެހިގެންވާ ގޮތް 

 ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ެބހިގެންވަނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.  ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް  .213
 ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލަ. )ހ(  

 ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލަ. )ށ(   
 ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލަ. ފައިސާ ނުހިމެނޭ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު  )ނ(   

ތަންފީޒު ކުރުމުގައި  
 ޢަމަލުކުރާނެ ޢާންމު އުޞ ލު 

ާބވަތެއްގެ  )ހ(   .214 ހުރިހާ  ހުށަހެޅޭ  ތަންފީޒުކުރުމަށް  އަމުރު  ނުވަތަ  ޙުކުމް 
އަރަނިވެރިޔާގެ   ވާނީ  އިސްކަންދޭން  ވެސް  މައްސަލަތަކުގައި 

ހި އެއްވެސް  މަރުޙަލާގެ  ކުރުމުގެ  ތަންފީޒު  ސާަބކުން މަޞްލަޙަތަށެވެ. 
ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތަށް ދޭން ޭބނުންވާ ކޮންމެ ފުރުޞަތެއް 

 ކޯޓުން ދޭންވާނެއެވެ. 
އެކަށިގެންނުވާ  )ށ(    ވަގުތު  ކޯޓުގެ  ލުއިގެ ސަަބުބން  ދޭ  ފަރާތުން  ދަޢުވާކުރާ 

ދަޢުވާކުރާ  ހިނދެއްގައި  ފެނިއްޖެ  ކޯޓަށް  ގެއްލިގެންދާކަމަށް  ގޮތެއްގައި 
ފަރާތުން ދޭ ފުރުޞަތު ކޯޓު އަމުރަކުން ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ 

 ލިިބގެންވެއެވެ.  ފަނޑިޔާރަށްަބލާ 

ން ދޭން  ފަރާތު  ދަޢުވާކުރާ 
ބޭނުންނުވާ ފުރުޞަތެއް ކޯޓުން  

 ނުދިނުން 

ދަޢުވާކުރާ  )ހ(   .215 މައްސަލައެއްގައި  ތަންފީޒުކުރުމުގެ  އަމުރު  ނުވަތަ  ޙުކުމް 
ފަރާތުން ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތަށް ދޭން އިންކާރުކުރާ ފުރުޞަތެއް ކޯޓުން ދީގެން 

 ނުވާނެއެވެ. 
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ނުކޮށްގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު   )ށ(   
ގިނަވެގެން   ނުވަތަ  ދުވަހު  އޮންނަ  މަޖިލިސް  )ހަތެއް(    7ޝަރީޢަތުގެ 

ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރާނެ ކަމަށް 
އިންތިޒާމުތައް  އެކަމުގެ  ުބނެފިނަމަ  ކޯޓުގައި  ފަރާތުން  ދަޢުވާލިޭބ 

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދިނުމަކަށް މި   7ގެން  ހަމަޖެއްސުމަށް ގިނަވެ
 މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން  
 ފަސްކުރުން 

މަރުޙަލާގެ   )ހ(   .216 މަތީ  ފަސްކުރުމަށް  ތަންފީޒުކުރުން  އަމުރެއް  ޙުކުމެއް ނުވަތަ 
އަމުރުކޮށްފިނަމަ ތަންފީޒުކުރުމުގެ   ،ކޯޓަކުން  އަމުރު  ނުވަތަ  ޙުކުމް 

އަޅާފައިވާ މަސައްކަ ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ތަންފީޒު  ހުއްޓާލައި،  ވަގުތުން  ތް 
ގޮތަކަށް  ވަކި  ނުވަތަ  ދ ކޮށްލެވޭނެއެވެ.  ފިޔަވަޅުތައް  އެންމެހައި 

އަންގާފައިވާނަމަ ކޯޓުން  މަރުޙަލާގެ  މަތީ  ގޮތަށް    ،ޢަމަލުކުރުމަށް  އެ 
 ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ވަކި   )ށ(    އަމުރެއްގެ  ނުވަތަ  ފަސްކުރުމަށް ޙުކުމް  ތަންފީޒުކުރުން  ަބއެއް 
ަބއެއް  އެހެން  ހިމެނޭ  ދަޢުވާގައި  ކުރުމުގެ  ތަންފީޒު  އަމުރުކޮށް، 
ޙާލަތުގައި،  އަމުރުކޮށްފައިވާ  ކޯޓަކުން  މަރުޙަލާގެ  މަތީ  ތަންފީޒުކުރަން 
ތަންފީޒު ކުރުން ފަސްކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައިނުވާ ަބއި ތަންފީޒު ކުރުމުގެ 

 ރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ. މަސައްކަތް ކޯޓުން ކު
ަބއެއް  )ނ(    އެ  ޙާލަތުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  މި 

ޤާނ ނާއި އިޖުރާއަތުގެ  މަދަނީ  ގަވާއިދުގައި   ،ތަންފީޒުކުރުމަށް  މި 
ކޯޓުން  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ގޮތުގެމަތިން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ 

 އަޅަންވާނެއެވެ.

ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ  
ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ  

 މައްސަލަ 

މައްސަލަތަކުގައި  )ހ(   .217 ކުރުމުގެ  ތަންފީޒު  ޙުކުމް  ފައިސާގެ  ހިމެނޭ  ރަހުނު 
 އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންވާނެއެވެ. 

ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދާ ހުރި ތަނާއި ޙާލަތު ލިޔުމަކުން ަބޔާން  (1)   
 ފަރާތަށް އެންގުން. ކޮށްދިނުމަށް ރަހުނު ެބހެއްޓި 

ކޮަބއިކަމާމެދު   (2)    އަގަކީ  އެއިރެއްގެ  މުދަލުގެ  ރަހުނުކުރެވިފައިވާ 
އެއްަބސްވާ   ފަރާތުން  ހިފި  ރަހުނު  ފަރާތާއި  ެބހެއްޓި  ރަހުނު 

 މިންވަރެއް އޮތްތޯ ބެލުން. 
ކޮަބއިކަމާމެދު   (3)    އަގަކީ  އެއިރެއްގެ  މުދަލުގެ  ރަހުނުކުރެވިފައިވާ 

އެއްަބސްވާ  ރަހުނު   ފަރާތުން  ހިފި  ރަހުނު  ފަރާތާއި  ެބހެއްޓި 
އެއްަބސްވާ   ފަރާތުން  ދެ  އަގުކުރުމަށް  ނެތްނަމަ،  މިންވަރެއް 

 ތިންވަނަ ފަރާތެއް ވޭތޯ ބެލުން. 
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ކޮަބއިކަމާމެދު   (4)    އަގަކީ  އެއިރެއްގެ  މުދަލުގެ  ރަހުނުކުރެވިފައިވާ 
ހިފި   ރަހުނު  ފަރާތާއި  ެބހެއްޓި  އެއްަބސްވާ  ރަހުނު  ފަރާތުން 

އެއްަބސްވާ   ފަރާތުން  ދެ  އަގުކުރުމަށް  ނެތިފައި،  މިންވަރެއް 
ނުވަތަ   ޑިވިޝަނުގެ  ތަންފީޒީ  ނެތްނަމަ  ފަރާތެއް  ތިންވަނަ 
ޖުޑިޝަލް ދާއިރާގެ އަގު ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮށް ރަހުނުކުރެވިފައިވާ 

 މުދަލުގެ އެއިރުގެ އަގު ހޯދުން.
ފަރާތުގައި  ރަހުނުކުރެވިފައިވާ   (5)    ގިނަ  އެއްފަރާތަށްވުރެ  މުދާ 

ދައުލަތުގެ   ފަރާތުންނާއި  ދަރަނިވެރިޔާގެ  ރަހުނުކުރެވިފައިވޭތޯ 
 ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން މަޢުލ މާތު ސާފުކުރުން.

މުދާ   (6)    ގިނަ  މުދަލަށްވުރެ  އެއް  ގުޅިގެން  މުޢާމަލާތާ  އެއް 
މުދަ ދޭނެ  ހުއްދަ  ވިއްކާލުމުގެ  ލާއި،  ރަހުނުކުރެވިފައިވާނަމަ 

 ވިއްކުމުގައި އިސްކަންދޭނެ ތަރުތީުބ ކަނޑައެޅުން.
ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދަލަކީ ަބއިކޮށްގެން ވިއްކޭފަދަ މުދަލެއްނަމަ  (7)   

 އެ މުދަލުން ވިއްކުމުގެ ހުއްދަދޭނެ މިންވަރެއް ކަނޑައެޅުން.
ތަންފީޒުކުރުމުގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްޓަކައި ޙުކުމް   )ށ(   

ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ހުށަހެޅޭ   މައްސަލަ 
)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިްބތިދާއީ އަޑުއެހުމެއް ާބއްވަންވާނެއެވެ.   14

ވެސް  މެދުވެރިކޮށް  ވަސީލަތެއް  ކޮންފެރެންސްގެ  ވީޑިއޯ  އަޑުއެހުން  މި 
ޔައުމިއްޔާ  އަޑުއެހުމެއްގެ  ކޮންމެ  ޑިވިޝަނުގެ  ތަންފީޒީ    ޭބއްވިދާނެއެވެ. 

ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އެ ޔައުމިއްޔާ އެ މައްސަލައެއްގެ   ފަނޑިޔާރު
 ފައިލުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ރަހުނު ހިމެނޭ  
 މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާލިބޭ 

ފަރާތާމެދު އެހެން ފިޔަވަޅެއް  
 ނޭޅުން 

ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި  އެ  )ހ(   .218
މުދަލެއް ވިއްކައިގެން ދަރަނި އަދާކުރެވޭނެ ރަހުނެއް ހުރިނަމަ،  އެ ދަރަނި 
ނުދައްކައިގެން  ަބންދުކުރުމުގެ ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރެއް  

 ނެރެގެންނުވާނެއެވެ.  

ނުދެއްކުން ފިޔަވައި އެހެން ގޮތަކަށް ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކަނޑައިގެން،  ދަރަނި   )ށ(   
ކޯޓުގެ ޙުރުމަތްކެނޑި ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް 

 ނާޅައެވެ.
ޙުކުމް  ،  ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި )ނ(   

އެ ހުރަސް  ކުރުމަށް  ނުވަތަ ތަންފީޒު  ފިލައިފިނަމަ،  ގަސްތުގައި  ޅުމުގެ 
ދިވެހިރާއްޖެއިން ޭބރަށް ހިނގައްޖެނަމަ ނުވަތަ އެ ނ ން ވެސް ގޮތަކަށް 
ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް ގަސްތުގައި ހުރަސް އަޅަމުންދާނަމަ، އެ މީހެއްގެ 
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ޙުކުމް  އެ  ވިއްކައިގެން  ނީލަމުގައި  މުދަލެއް  އެ  ޙާޟިރުގައި  ޣައިރު 
 ނެ އެވެ. ތަންފީޒުކުރަންވާ

ރަހުނު ެބހެއްޓި ފަރާތާއި ރަހުނު ހިފި ފަރާތާއި ގެރަންޓަރުންގެ މެދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް    .219 ދަރަންޏަށް ޒިންމާކުރުވުން 
ކުރުމުގެ  ތަންފީޒު  ޙުކުމް  ފައިސާގެ  ހިމެނޭ  ރަހުނު  އެއްަބސްވެފައިނުވާނަމަ، 
މައްސަލަތަކުގައި އެ ދަރަންޏަކާ ގުޅިގެން ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީ ދީފައިވާ ގެރަންޓަރެއް 

ންތަކެއް ތިިބނަމަ، ގެރަންޓަރުންގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރާނީ،  ނުވަތަ ގެރަންޓަރު
އެ  ނުވިނަމައެވެ.  ޚަލާޞް  އެކުގައި  ދަރަނި  ވިއްކައިގެން  މުދާ  ކުރެވިފައިވާ  ރަހުނު 

 ހާލަތުގައި 
 އެ ދަރަންޏަކީ ރަހުނު ނުހިމެނޭ ސާބިތު ދަރަންޏަކަށް ަބދަލުވެގެންދާނެއެވެ.

  ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ 
 ދިނުން 

ފުރިހަމަވުމުން  )ހ(   .220 ޝަރުޠުތަކެއް  ވަކި  ދެވޭނީ  ހުއްދަ  ވިއްކާލުމުގެ  ރަހުނު 
ޙުކުމުގައި  މައްސަލައިގެ  މައުޟ ޢީ  ފައިސާގެ  ހިމެނޭ  ރަހުނު  ކަމަށް 
އެ  ދޭންވާނީ  ހުއްދަ  ވިއްކާލުމުގެ  ރަހުނު  ަބޔާންކޮށްފައިވާނަމަ، 

 ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަމަވުމުންނެވެ. 
ފުރިހަމަވެފައި މި   )ށ(    ޝަރުޠުތައް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ 

އޮތްނަމަވެސް ރަހުނު ެބހެއްޓި ފަރާތުން ރަހުނު ސަލާމަތްކުރުމަށް އެދޭނަމަ 
ހިފި  ރަހުނު  ނުކުތާއާމެދު  އެ  ދޭންވާނީ  ހުއްދަ  ވިއްކާލުމުގެ  ރަހުނު 

މަދުވެ ފަރާތަށް  ެބހެއްޓި  ރަހުނު  މުޢާމަލާތްކުރުމަށް   2ގެން  ފަރާތާއެކު 
 )ދޭއް( މަސް ދުވަހުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހުއެވެ. 

ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގެ ފޯމު  )ނ(   
 ގައިވާ ނަމ ނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. 43

މަޢުލ މާތު   )ރ(   އަންނަނިވި  މަދުވެގެން  ހުއްދައިގައި  ވިއްކާލުމުގެ  ރަހުނު 
 ނެއެވެ. ހިމެނިފައި ވާންވާ

 ޤަޟިއްޔާ ނަންަބރު.  (1)   
 މައުޟ ޢީ ޤަޟިއްޔާގެ ނަންަބރު.  (2)   
 ރަހުނު ެބހެއްޓިފަރާތާއި ރަހުނު ހިފިފަރާތް.  (3)   
 ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދަލަކީ ކޮަބއިކަން. (4)   
 ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް. (5)   
 ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުނުފަރާތް. ރަހުނު  (6)   
ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދިން ތާރީޚާ ހަމައަށް ދަރަނީގެ ާބކީގައި  (7)   

 އޮތް މިންވަރު.
 ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދޭންޖެހޭ ސަަބުބ.  (8)   
 ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދެމިއޮންނާނެ މުއްދަތު.  (9)   



    

 

 ކޯޓް  މެޖިސްޓްރޭޓް ބޮޑުފޮޅުދ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 aa.bodufolhudhoo@judiciary.gov.mv  އީމެއިލް: | aa.bodufolhudhoo.courts.gov.mv ވެބްސައިޓް:

  335 ެގ 93 ސަފްޙާ
 

ޢަމަލުކުރިގޮތާއި،  (10)    ފައިސާއާމެދު  ލިުބނު  ވިއްކާލައިގެން  ރަހުނު 
ނުވަތަ   ޚަލާޞްވެފައިވާކަން  ދަރަނި  ނިމުނުއިރު  މުޢާމަލާތް 
ފަރާތުގެމައްޗަށް   ދެވޭ  ހުއްދަ  އެންގުމަށް  ކޯޓަށް  ނ ންކަން 

 އަމުރުކުރެވިފައިއޮތުން.
 ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދިން ގޮތް. (11)   
އެހެން ގޮތަކަށް ޚަޞްމުންގެ މެދުގައި އެއްަބސްވެފައި ނުވާނަމަ، ދަރަންޏަކާ  )ބ(   

ގުޅިގެން އެއް މުދަލަށްވުރެ ގިނަ މުދާ ރަހުނުކޮށްފައިވާނަމަ، އަދި އޭގެ 
ކަމަށް  އަދާކުރެވިދާނެ  ދަރަނި  ވިއްކައިގެން  މުދާ  ަބއެއް  ތެރެއިން 

ދަރަނި އަދާކުރެވޭނެ ޤަބ ލުކުރެވޭނަމަ، ފުރަތަމަ ވިއްކާލަން ހުއްދަދޭނީ އެ  
 މިންވަރުގެ އަގެއް ހުރިކަމަށް ޤަބ ލުކުރެވޭ މިންވަރަށްވާ މުދަލެވެ.

މުދަލަކުން ލިބޭ ކުލި ކޯޓަށް  
 ދެއްކުން 

ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭއިރު، އެ މުދާ   .221
އެ ހުރީ  މުދަލެއް  އެއްވެސް  ރަހުނުކުރެވިފައިވާ  ކުއްޔަށް ނުވަތަ  ފަރާތަކަށް  އްވެސް 

ދ ކޮށްފައި ކަމަށްވާނަމަ، ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާއެކު، އެ 
މުދަލަކުން ލިޭބ ކުލި ކޯޓަށް ދައްކަމުން ގެންދިއުމަށް އެ މުދަލެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން  

 އުޅޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ.

 ރަހުނު ތަންފީޒުވަންދެން 
ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމެއް  

 ނުކުރުން 

ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ރަހުނު  )ހ(   .222
ރަހުނުގެ  ވިއްކާލެވި،  ރަހުނު  ދިންނަމަވެސް،  ހުއްދަ  ވިއްކާލުމުގެ 

ގެން އެއްަބސްވުން ނިމުމަކަށް އަންނަންދެން އެ ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކޮށް
 ނުވާނެއެވެ. 

އެ ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ހިމެނޭ ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ އިޖުރާއަތާއި ގުޅިގެން  )ށ(   
އަޅަންޖެހޭ  ކޯޓުން  ގުޅިގެން  ކަމަކާ  އެފަދަ  ބަލައި،  ކަންކަން  ހުށަހެޅޭ 
ދޭ   އަމުރުތަކާއި  ނެރޭ  ޤަޟިއްޔާގައި  އެ  އަޅާނީ  ފިޔަވަޅުތައް 

 ނޯޓިސްތަކުންނެވެ. 
ހިފި ފަރާތުން ރަހުނު ވިއްކާލަނީ އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި ނ ންކަމަށް ރަހުނު   )ނ(   

ބީލަން   ވިއްކާލުމުގެ  ރަހުނު  ހުށަހަޅައިފިނަމަ  ފަރާތުން  ެބހެއްޓި  ރަހުނު 
ދީފައިވާ  ޚަީބރަކު  ބަލާނީ  އަސްލަކަށް  ކަނޑައެޅުމުގައި  އަގު  ފަށަންޖެހޭ 

 އަގެވެ.

ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ  
 އިތުރުކުރުން ދެވުނު މުއްދަތު  

ވިއްކާލެވިފައި  )ހ(   .223 ރަހުނު  މުއްދަތުގައި  ދެވުނު  ހުއްދަ  ވިއްކާލުމުގެ  ރަހުނު 
ނުވަނީ ރަހުނު ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނު ފަރާތުގެ ފަރުވާކުޑަކަމުން ނުވަތަ 
އިހުމާލަކުން ކަމުގައި ނުވާނަމަ ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު 

 އިތުރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 
ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނު މުއްދަތުގައި ރަހުނު ވިއްކާލެވިފައިނުވަނީ  )ށ(   

ނުވަތަ  ފަރުވާކުޑަކުރުމެއް  ފަރާތުގެ  ދެވުނު  ހުއްދަ  ވިއްކުމުގެ  ރަހުނު 
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އިހުމާލެއް އޮވެގެން ކަމަށް ވެފައި، ދަރަނި ދައްކައިގެން ރަހުނުކުރި މުދާ  
މަށް ރަހުނު ެބހެއްޓި ފަރާތުން ނުވަތަ ރަހުނުގެ ވެރިފަރާތުން ސަލާމަތްކުރު

މަދުވެގެން ފަރާތަށް  އެދުނު  ކުރުމަށް  ސަލާމަތް  މުދާ   އެދޭނަމަ 
)ސާޅީސްފަހެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ނޯޓިހެއް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގެ   45
 ގައިވާ ފޯމުން ދޭންވާނެއެވެ.  30

ވިއްކާލައިގެން ދަރަނި  ރަހުނު  
 އަދާވުން 

އެ  )ހ(   .224 ވިއްކާލައިގެން  ަބއެއް  މުދަލުން  ނުވަތަ  މުދާ  ކުރެވިފައިވާ  ރަހުނު 
ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ދަރަނި ޚަލާޞްވެއްޖެނަމަ ދަރަނި ޚަލާޞްވެއްޖެ ކަމަށް 

 ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކުރަންވާނެއެވެ.
 ވިއްކާލައިގެން ދަރަންޏާއި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޙުކުމްކުރާނީ ރަހުނު )ށ(   

ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ޚަރަދު ކަނޑައި ާބކީ ފައިސާ ހުރިނަމަ އެ ފައިސާ 
 ރަހުނުކުރި ފަރާތަށް ލިުބމަށްފަހުއެވެ.

އެއްަބސްވުން  )ނ(    ރަހުނުގެ  ޙުކުމުގައި  ކުރާ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
 ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް 

ރަހުނު ވިއްކާލައިގެން ދަރަނި  
 އަދާ ނުވުން 

ރަހުނު ކުރެވިފައިވާ މުދަލުން ަބއެއް ވިއްކާލައިގެން އެ ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ  )ހ(   .225
 ދަރަނި ޚަލާޞްނުވިނަމަ އިތުރު މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ.

ވިއްކައިގެން ވެސް ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ރަހުނު ކުރެވިފައިވާ އެންމެހައި މުދާ   )ށ(   
ދަރަނި ޚަލާޞް ނުވިނަމަ ދަރަނީގައި ާބކީއޮތް މިންވަރަކީ ރަހުނު ނުހިމެނޭ 

 ސާބިތު ދަރަންޏެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކުރަންވާނެއެވެ. 
އެއްަބސްވުން  )ނ(    ރަހުނުގެ  ޙުކުމުގައި  ކުރާ  ދަށުން  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  މި 

 ންކުރަންވާނެއެވެ.ނިމިފައިވާކަމަށް ަބޔާ

ދަރަނިވެރިޔާއާއި އަރަނިވެރިޔާ އެހެން ގޮތަކަށް އެއްަބސްވެފައިނުވާ ނަމަ،  )ހ(   .226 އިންޓްރެސްޓް ނިމުން 
ރަހުނު ކުރެވިފައިވާ މުދާ ވިއްކާލުމުން ނުވަތަ ރަހުނު ހަވާލުކުރުމުން ރަހުނު 

ނުވަތަ   ބޭންކަށް  ފަރާތުން  ޚަޞްމުގެ  ގުޅިގެން  ދަރަންޏަކާ  މާލީ  ހިމެނޭ 
އިދާރާއަށް އެ ދަރަންޏާ ގުޅިގެން ދައްކަން އެއްަބސްވެފައިވާ އިންޓްރެސްޓް 

 ހިނގުން ހުއްޓޭނެއެވެ. 
ދަރަނިވެރިޔާ   )ށ(    ހުކުމާއެއްގޮތަށް  ގުޅިގެން  ދަރަންޏަކާ  ހިމެނޭ  ރަހުނު 

ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނި ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ދައްކާފައިނުވާ ހާލަތުގައި، 
ހެން ގޮތަކަށް އެއްަބސްވެފައިނުވާނަމަ، ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ދެ ފަރާތުން އެ

ފެށިގެން ދުވަހުން  ނުދައްކާ   ފައިސާ 
)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަހުނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ އަމުރަކަށް   60

އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ދަރަނިވެރިޔާ އާއި އަރަނިވެރިޔާ އެހެން 
 އެކަން ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  ގޮތަކަށް އެއްަބސްވެއްޖެނަމަ
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ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ  
ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ  

 މައްސަލަ 

 

ހުށަހެޅުމުން،    .227 މައްސަލައެއް  ތަންފީޒުކުރުމުގެ  ޙުކުމް  ފައިސާގެ  ނުހިމެނޭ  ރަހުނު 
ޤާނ ނުގެ   އިޖުރާއަތުގެ  މަދަނީ  ގޮތަށް   369ލަސްނުކޮށް  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ 

ކޯޓުން   ކަންތައްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ބެލުމަށްޓަކައި  ހާލަތު  މާލީ  ދަރަނިވެރިޔާގެ 
 ފަށަންވާނެއެވެ. 

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި އަރަނިވެރިޔާގެ    .228 އަޅަންވާނެ ފިޔަވަޅުތައް 
ކަމަށް މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ކޯޓުން އެޅިދާނެ   އެދުމުގެ މަތިން

ވަގުތު އެޅެން ހުރި އެންމެހައި   ޤާނ ނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެ
ނުހިމެނޭ   ރަހުނު  އަޅަންވާނެއެވެ.  ކޯޓުން  އެއްފަހަރާ  އަދި  ވަގުތުން  ފިޔަވަޅުތައް 

ހުށަހެޅުމުން   ކޯޓަށް  މައްސަލައެއް  ކުރުމުގެ  ތަންފީޒު  ޙުކުމް  އަޅާނެ  ފައިސާގެ 
ފިޔަވަޅުތަކުގެ ޗެކްލިސްޓެއް ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ފައިލުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި  
އަދާހަމަކުރަންވާނެއެވެ.  ލިސްޓު  ޗެކް  އެ  އަޅަމުންދިއުމުގައި   ފިޔަވަޅު 
ކަންކަން   އަންނަނިވި  ތެރޭގައި  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އަޅައިދެވިދާނެ  ކޯޓުން  ގޮތުން  މި 

 އަރަނިވެރިޔާއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.  ހިމެނުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ދަރަނިވެރިޔަކީ އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ، އަދި ދަރަނިވެރިޔާގެ އަތުގައި ދަރަނި  )ހ(   

ކޯޓުގެ  ހުރިކަމަށް ޤަބ ލުކުރެވޭ ހާލަތުގައި،  އަދާކުރާނޭ މުދަލާއި ފައިސާ 
ރާއްޖެއިން ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަން ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން ދަރަނިވެރިޔާ  

ޭބރަށް ފުރައިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ޤަބ ލުކުރެވޭ ސަަބެބއް އޮތްނަމަ،  
  .އެ މީހާގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުން

މުދަލާއި  )ށ(    އުފުލޭ  އާއި  ވިޔަފާރި  ހުރި  މިލްކިއްޔާތުގައި  ދަރަނިވެރިޔާގެ 
ވިއްކުމަށްޓަކައި އެ    ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ ތެރެއިން ވިއްކާލެވެން ހުރި މުދާތައް

ނެރުން އަމުރެއް  ހިފެހެއްޓުމުގެ  އިޖުރާއަތުގެ ؛ މުދާ  މަދަނީ  އަދި 
ހިފެހެއްޓޭ މުދާ ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނޭ  ،ޤާނ ނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
 ފަރާތެއް ޢައްޔަން ކުރުން.

ނަމުގައި ފައިސާ ޭބންކެއްގައި ނުވަތަ މާލީ އިދާރާއެއްގައި ދަރަނިވެރިޔާގެ   )ނ(   
ހުރިނަމަ ހުރި ފައިސާއަކުން ދަރަނި ޚަލާޞްކުރުމަށް ޭބނުންވާ މިންވަރަށް 

 .ފައިސާ ހިފަހައްޓައި ކޯޓަށް ފޮނުވުމަށް އަމުރުކުރުން
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި ނުވަތަ އެހެން މީހެއްގެ އަތުގައި ދަރަނިވެރިޔާގެ   )ރ(  

ހުރި   ހުރިނަމަ  ފައިސާ  ޚަލާޞްކުރުމަށް ނަމުގައި  ދަރަނި  ފައިސާއަކުން 
 . ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފައިސާ ހިފަހައްޓައި ކޯޓަށް ފޮނުވުމަށް އަމުރުކުރުން

ލިޭބ  )ބ(    ދަރަނިވެރިޔާއަށް  މީހެއްނަމަ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ދަރަނިވެރިޔާއަކީ 
ކަނޑައަޅާ މިންވަރެއް، ކޯޓަށް ފޮނުވުމަށް   ފަނޑިޔާރުމުސާރައިގެ ތެރެއިން  

 .ދިން ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުންވަޒީފާ
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ދަރަނިވެރިޔާގެ ނަމުގައި ހުރި މުދަލުގެ ތެރެއިން އެ ދަރަނި އަދާކުރެވޭނެ  )ޅ(  
އޮތް  މައްޗަށް  މިލްކުވެރިކަމުގެ  މުދަލުގެ  ދަރަނިވެރިޔާގެ  މިންވަރަށް 
ޙައްޤަކަށް ަބދަލު އަންނާނެ ކަމެއް ނުކުރުމަށް މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށާއި އެ 

 .ލެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިން ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުންމުދަ
ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދަލެއް އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށްދީ، ނުވަތަ ހިަބކޮށްދީ،   )ކ(   

ފަހުން   ސާިބތުވި  ދަރަނި  ކޮށްފައިވަނީ  ރަހުނު  ނުވަތަ  ވިއްކާ،  ނުވަތަ 
ކަމުގައި ވާނަމަ ނުވަތަ ދަރަނީގެ މައުޟ ޢީ މައްސަލަ  ކޯޓުން ނިންމުމުގެ 

އެ( ހައެއް) 6 ވެފައި،  ކަމުގައި  ކުރިން  ކަމަކީ މަސްދުވަހުގެ   
އަރަނިވެރިޔާއަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ނުވަތަ ހީލަތްތެރި ގޮތެއްގައި 
ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތެއްކަމުގައި ޝަރީޢަތަށް ޤަބ ލުކުރެވޭނަމަ އަދި އެ ކަމަކީ 
ކަމަށްވާނަމަ،   ކަމެއް  ކުރެވިދާނެ  މަތިން  ހަމަތަކުގެ   އަދާލަތުގެ 

އޮ ކުރިން  ބާޠިލުކޮށް  މުޢާމަލާތެއް  ކުރުމަށް އެ  ރުޖ ޢަ  ހާލަތަށް  ތް 
 .އަމުރުކުރުން

މުދަލެއްގެ  )އ(    ލިޭބ  ކުލި  ނުވަތަ  އާމްދަނީ  ދަރަނިވެރިޔާއަށް  މުދަލަކުން  އެ 
އާމްދަނީ ނުވަތަ ކުލި ކޯޓަށް ދެއްކުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތަށް ނުވަތަ 

 . ކުލި ދައްކާ ފަރާތަށް އަމުރުކުރުން
 .އެއް ދަރަނި އަނެއް ދަރަންޏާ އަޅާކެނޑުންދެ ދަރަނިވެރިންގެ ދަރަނި،  )ވ(   
ދަރަނިވެރިޔާގެ މިލްކުގައި ހުރި ވިޔަފާރި އާއި އުފުލޭ މުދަލާއި ނުއުފުލޭ  )މ(   

ކޯޓަށް  މިންވަރު  ދަރަނީގެ  ތެރެއިން  ފައިސާގެ  ލިޭބ  ވިއްކައިގެން  މުދާ 
 ޖަމާކުރާ ގޮތަށް މުދާ ކޯޓުގެ ެބލުމުގެ ދަށުން ވިއްކުމަށް އަމުރުކުރުން. 

ޙުކުމާއެއްގޮތަށް ފައިސާ  
 ނުދެއްކުމުގެ އަދަބު 

ދަރަނިވެރިޔާގެ މާލީ އަދި މުދަލުގެ ތަނަވަސްކަން ހުރިނެތްގޮތް ތަޙްޤީޤުކޮށް  )ހ(   .229
ބެލުމަށްފަހު، ޙުކުމާއެއްގޮތަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ތަނަވަސްކަން ހުރި ކަމަށް  
ނުދެއްކުމަކީ  ފައިސާ  އެއްގޮތަށް  ޙުކުމާ  ހާލަތުގައި  ޤަބ ލުކުރެވޭ  ކޯޓަށް 

މުގައި ަބލައި އެ ކުށުގެ ޢުޤ ާބތެއްގެ  ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ ޢަމަލެއް ކަ
މައްޗަށް  ދަރަނިވެރިޔާގެ  އަދަެބއް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޤާނ ނުގައި  ގޮތުގައި 

 ކަނޑައެޅުމުގެ ާބރު ކޯޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 
ދަރަނިވެރިޔަކީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އެ ނ ން ވެސް ޤާނ ނީ ޝަޚުޞަކަށްވާ  )ށ(   

ހާލަތުގައި ދަރަނިވެރިޔާގެ މާލީ އަދި މުދަލުގެ ތަނަވަސްކަން ހުރިނެތްގޮތް 
ދެއްކުމުގެ  ފައިސާ  އެއްގޮތަށް  ޙުކުމާ  ެބލުމަށްފަހު،  ތަޙްޤީޤުކޮށް 

ހާލަތުގައި ޤަބ ލުކުރެވޭ  ކޯޓަށް  ހުރިކަމަށް  ކުންފުނިން    ތަނަވަސްކަން  އެ 
ޤާނ ނީ   އެ ކުންފުނީގެ ނުވަތަ  އެއްގޮތަށް ފައިސާ ނުދައްކާނަމަ،  ޙުކުމާ 
ޝަޚުޞުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ މެންަބރުގެ ތެރެއިން އެކަމަށް ޒިންމާ 
އުފުލަންޖެހޭ ޑިރެކްޓަރަކު ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރުން ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑުމުގެ 
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ކު އެ  ަބލައި  ކަމުގައި  ޤާނ ނުގައި ޢަމަލެއްކޮށްފި  ގޮތުގައި  ށުގެ 
ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަެބއް އެއިން ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ާބރު 

 ކޯޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

ދަރަނި އަދާނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި  
 ކުންފުނި އުވާލުން 

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދަރަނިވެރިޔަކީ ޤާނ ނީ   .230
އަދި އަރަނިވެރިޔާ އެގޮތަށް ކޯޓުގައި އެދިއްޖެނަމަ، އެ ކުންފުންޏަކީ   ،ޞެއްނަމަޝަޚް

ދަރަނި އަދާކުރެވެން ނެތް ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ކުންފުންޏާެބހޭ ޤާނ ނުގެ  
( ގެ ދަށުން އެ ކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  80

 ކޯޓުން ފަށަންވާނެއެވެ.

ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް އަންގާ  
 ޗިޓު 

ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ނުކޮށްގެން ފަރުދެއްގެ މައްޗަށް ަބންދުގެ އަމުރެއް ނެރޭނަމަ،    .231
 44ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް އަންގާ ޗިޓު އޮންނަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގެ ފޯމު  

 ގައިވާ ނަމ ނާއާ އެއް ގޮތަށެވެ.

އަދަބު ކަނޑައަޅާފައިވަނިކޮށް  
 ޙުކުމާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން 

ޙުކުމް ތަންފީޒުނުކޮށް ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ ސަަބުބން އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް   .232
އަދަުބ ކަނޑައެޅިފައި ވަނިކޮށް، އަދަުބ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން 
ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް އަންގައި ކޮށްފައިވާ އަމުރު  

 ތަ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް އަންގާ ޗިޓު ބާޠިލުކުރަންވާނެއެވެ. ނުވަ

ހިފެހެއްޓިފައިވަނިކޮށް،    .233 ޕާސްޕޯޓު ދ ކޮށްލުން  ޕާސްޕޯޓު  ދަރަނިވެރިޔާ  ދަށުން   މިގަވާއިދުގެ 
ޙާލަތްތަކުގައި  އަންނަނިވި  އިތުރުން  ޙާލަތްތަކުގެ  ަބޔާންކުރެވިފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  މި 

 .  ދ ކޮށްލަންވާނެއެވެދަރަނިވެރިޔާގެ ޕާސްޕޯޓު
ރާއްޖެއިން  )ހ(    ފަރުވާކުރުމަށް  ަބއްޔަކަށް  ނެތް  ފަރުވާކުރެވެން  ރާއްޖެއިން 

 . ޭބރަށް ދާންޖެހޭކަން ޑޮކްޓަރެއްގެ ލިޔުމުން އެނގެން އޮތުން
މެޑިކަލް  )ށ(    ސޯޝަލް  ދައުލަތުގެ  ހޯދުމަށް  ފަރުވާ  ޭބރުން  ރާއްޖެއިން 

 . ހަމަޖެހިފައި އޮތުންސްކީމަކުން ފަރުވާގެ ޚަރަދު 

ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ  
މަރުޙަލާގައި ނިވާފަތްގަނޑު  
 ނެގުމުގެ މައްސަލަ ނުބެލުން 

ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާ ދަޢުވާއެއްގައި އެ ކުންފުނީގެ ނިވާފަތްގަނޑު ނަގައި،    .234
ކުންފުނީގެ   ދިނުމަށް  ފަރުވާ  އެދިފައިވާ  ހޯދުމަށް  ނުވަތަ  ދަޢުވާގައި  ޑައިރެކްޓަރުން 

ފަރާތުން އެދިފައި   ޑައިރެކްޓަރަކު ޒިންމާވާންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދޭން ދަޢުވާކުރާ 
ކުންފުނީގެ    ،ނުވާނަމަ ދަޢުވާލިޭބ  މަރުޙަލާގައި  ތަންފީޒީ  މައްސަލައެއްގެ  އެ 

 ނިވާފަތްގަނޑު ނަގައިދިނުމުގެ މައްސަލަ ަބލައެއް ނުދެވޭނެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުދާ ވިއްކާނެ   385މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގެ   )ހ(   .235 އްކުން ޝަރީޢަތުން މުދާ ވި 
 ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ. 

މުދާ ވިއްކުމަށް ޙަވާލުކުރުމަށް ދެ ފަރާތް އެއްަބސްވާ ފަރާތެއް  (1)   
މަސައްކަތް  ވިއްކުމުގެ  މުދާ   ހުރިނަމަ 

 އެ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުން.
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( ގައި ުބނާފަދަ ފަރާތެއް ނެތިފައި، މުދާ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (2)   
މާލީ  ފަރާތަކީ  ދަޢުވާކުރާ  ޤަޟިއްޔާގައި  ހިފެހެއްޓުނު 

މުދާ އެފަރާތާ   ،އިދާރާއެއްނަމަ  މަސައްކަތް  ވިއްކުމުގެ 
 ޙަވާލުކުރުން.

( ގައި ބުނާފަދަ ފަރާތެއް  2( އަދި )1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (3)   
 ނެތްނަމަ މުދާ ވިއްކާނީ ކޯޓުގެ ތަންފީޒީ ޑިވިޝަނުންނެވެ. 

ޤާނ ނުގެ   )ހ(   .236 މުދާ ވިއްކުމުގެ ނޯޓިސް  އިޖުރާއަތުގެ  ގައި ވަނަ    385މަދަނީ  )ވ(  މާއްދާގެ 
ޢަމަލުކުރާނީ  ދިނުމުގައި  ނޯޓިސް  ވިއްކުމުގެ  މުދާ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ 

 އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ. 
ުބނެފައިވާ   (1)    ގަވާއިދުގައި  ދަރަނިވެރިޔާއަށް ނޯޓިސް ފޮނުވާނީ މި 

 ގޮތަށެވެ. 
ދަޢުވާ   (2)    ފޮނުވާނީ  ނޯޓިސް  ހުށަހެޅުމުގައި އަރަނިވެރިޔާއަށް 

ފޮނުވުމަށް   ތަކެތި  ލިޔުންތަކާއި  ފޮނުވަންޖެހޭ  އަރަނިވެރިޔާއަށް 
 ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. 

މުދަލާގުޅޭގޮތުން ދަޢުވާއެއް ކޮށްފައިވާ އެ ދަޢުވާގެ ޚަޞްމުންނަށް  (3)   
ޚަޞްމުންނަށް   ހުށަހެޅުމުގައި  ދަޢުވާ  ފޮނުވާނީ  ނޯޓިސް 

ތަކެ ލިޔުންތަކާއި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފޮނުވަންޖެހޭ  ފޮނުވުމަށް  ތި 
 ގޮތަށެވެ. 

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ   (4)    އޮތްކަމަށް  ޙައްޤެއް  ގުޅޭގޮތުން  މުދަލާ 
ކުރުމަށް  ރަޖިސްޓްރީ  ފޮނުވާނީ  ނޯޓިސް  ފަރާތްތަކަށް 

އެ ތަކެތި   ހުށަހެޅުމުގައި  ލިޔުންތަކާއި  ފޮނުވަންޖެހޭ  ފަރާތަށް 
 ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.ފޮނުވުމަށް 

މަޢުލ މާތު   )ށ(    އަންނަނިވި  މަދުވެގެން  ނޯޓިހުގައި  ވިއްކާލުމުގެ  މުދާ 
 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 މުދަލުގެ ާބވަތާއި ނަން.  (1)   
 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މުދަލެއްނަމަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރި ތާރީޚް.  (2)   
 ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް.މުދާ ވިއްކުމަށް  (3)   
ނުވަތަ  (4)    ީބލަން  ވިއްކާނަމަ  އުޞ ލުން  ނީލަމުގެ  ނުވަތަ  ބީލަން 

ކުޑަ   އެންމެ  އިތުރުކުރެވޭނެ  ފަހަރަކު  އަގާއި،  ފެށޭ  ނީލަން 
 މިންވަރު.

ބީލަން ނުވަތަ ނީލަން ކާމިޔާުބކުރި ފަރާތް ކަންޑައަޅާނެ ގޮތާއި،  (5)   
 ފަރާތަށް ދޭނެ މުއްދަތު. ދެއްކުމަށް އެ ފައިސާ
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ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ ގޮތާއި، ޝަކުވާ ަބލައިގަންނާނެ އެންމެ ފަހު  (6)   
 ތާރީޚާއި ގަޑި. 

ދަރަނިވެރިންގެ ފައިސާ  
 ހިފެހެއްޓުން 

އެހެނިހެން    .237 ފައިސާއާއި،  ހިފަހައްޓާ  ކޯޓުން  ވިއްކައިގެންނާއި،  މުދާ  ދަރަނިވެރިންގެ 
ލިޭބ   ކޯޓަށް  އަންނަނިވި  ގޮތްގޮތުން  ހިފަހައްޓާނީ  ކޯޓުގައި  ފައިސާ  ދަރަނިވެރިންގެ 

 . ހާލަތްތަކުގައެވެ
 .ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމަށް މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފައި އޮތުން (ހ)  
އޮވެ   (ށ)   ދަރަންޏެއް  ސާިބތު  ދައްކަންޖެހޭ  ފަރާތަކަށް  އެހެން  އަރަނިވެރިޔާ 

 . ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދިއުންޙުކުމުގައިވާ ގޮތަށް އެ 
ފަރާތަށް  (ނ)   ލިެބންވާ  ފައިސާ  ދައްކާފައިވާ  ގުޅިގެން  ދަރަންޏަކާ  ސާިބތު 

 .ދ ނުކުރުމަށް ޝަރީޢަތުން އަންގާފައި އޮތުން

ކޯޓަށް ގެނެވޭ ފައިސާ  
 އަރަނިވެރިންނަށް ދ ކުރުން 

ޤަޟިއްޔާއަކާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ހުރި ފައިސާއެއް ވަކި    .238
ސާިބތުވެފައިވާ  ނަމުގައި  ދަރަނިވެރިޔާގެ  ދ ކުރަންވާނީ  އެފައިސާ  ގެނައިނަމަވެސް 

ަބލައި ކޮަބއިކަން  ހުރިހާ    ،ދަރަނިތަކަކީ  ނިސްބަތުން  އެދަރަންޏެއްގެ 
ނަމަވެސް ރަހުނެއް އޮންނަ ހާލަތުގައި    .އަރަނިވެރިންނަށްވެސް ފައިސާ ލިޭބނެ ގޮތަށެވެ

 ހުނަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ. އެ ރަ

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދަރަންޏެއް އޮތް މީހަކު ކަމުގައި ެބލެވޭނީ، ކޯޓުގެ ޙުކުމަކުން   .239 ދަރަނިވެރިޔާގެ މާނަ 
މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ސާބިތުވެ، އެ ދަރަނި ކޯޓުގެ ހުކުމާ އެއްގޮތަށް ނުވަތަ   އެ

 ފައިސާ ދައްކަންޖެހި ނުދައްކައި އޮތް ނަމައެވެ. ދެ ފަރާތުން އެއްަބސްވެފައިވާ ގޮތަކަށް،  

ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގެ  
ޖުރުމާނާގެ ފައިސާއާއި  

 ޙުކުމުގެ ފައިސާ 

ޖނާއީ މައްސަލަތަކުގައި އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ދައުލަށް ދައްކަން ޖެހޭ ޖ ރިމަނާ އާއި   .240
ތުން އެ ޙުކުމް ޙުކުމުގެ ފައިސާ ހުކުމާ އެއްގޮތަށް ނުދައްކައިފިނަމަ، ދައުލަތުގެ ފަރާ

 ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ މި ަބއިގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.
 
   

 

ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުތަކުގައިވާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނީ މި   )ހ(   .241 ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް 
 ނަމ ނާތަކާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާ ލިޔުމަކުންނެވެ.

ގޮތަށް  )ށ(    ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުން އޮންނަންވާނީ ވަކި ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަވާ 
ނުވަތަ ތެދުކަމަށް ކަށަވަރުކޮށްފައި ކަމަށް މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނ ނުގައި 

މި   އެ ނުވަތަ  އޮންނަންވާނީ  ލިޔުމެއް  އެ  ބުނެފައިވާނަމަ،  ގަވާއިދުގައި 
 ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ގޮތަށެވެ. 
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ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ފޯމާއެކު ވަކި ލިޔުންތަކެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ  )ނ(   
ނުވަތަ  ޤާނ ނުގައި  އިޖުރާއަތުގެ  މަދަނީ   ކަމަށް 

  އް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާނަމަ، އެ ލިޔުންތަ
ކޯޓުން ޚަޞްމަކަށް އެއްވެސް އެންގުމެއް އަންގާނަމަ އެ އެންގުން އަނެއް  )ރ(  

 ޚަޞްމަށް ކޮޕީ ކުރަންވާނެއެވެ.
ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް ކޯޓުން ޚަޞްމަކަށް ދީފައިވާ މުއްދަތެއް އިތުރުކުރުމަށް  )ބ(   

ނުވަތަ އެ ނ ން ވެސް އެފަދަ ކަމަކު އެއްވެސް ޚަޞްމަކު ކޯޓަށް ސިޓީއެއް، 
އީމެއިލްއެއް، ލިޔުމެއް ނުވަތަ ނޯޓިހެއް ފޮނުވާނަމަ، އެ އެއްޗެއްގެ ކޮޕީ  

 އަނެއް ޚަޞްމަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 
އެއްވެސް  ކޯ )ޅ(   ދައުލަތުގެ  ގޮތުން  ޝަރީޢަތާެބހޭ  މައްސަލައެއްގެ  ޓުން 

އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް އޮޅުން ފިލުވަން 
އެކަން  ފޮނުވާނަމަ،  ލިޔުމެއް  ނުވަތަ   ސިޓީއެއް 

 އެ މައްސަލައިގެ ދެ ޚަޞްމުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 
އަދި )ޅ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް އެއް  ،  މި މާއްދާގެ )ރ(، )ބ( )ކ(   

ވަގުތީ  އެފަދަ  އަމުރުތަކާއި،  ވަގުތީ  ނެރޭ  ހާޒިރުގައި  ޣައިރު  ޚަޞްމުގެ 
ތަންފީޒުކުރުމުގެ  ޙުކުމް  ނުވަތަ  އެދޭކަން،  ނެރެދިނުން  އަމުރުތައް 
އަމުރެއް   އަމުރަކަށް އެދޭކަން ނުވަތަ އެފަދަ  ވަކިާބވަތެއްގެ  މަރުޙަލާގައި 

ނެރޭކަން އޮޅުން   ކޯޓުން  ތަކެތި  ހުރި  މިލްކިއްޔާތުގައި  މީހެއްގެ  ނުވަތަ 
 ފިލުވަން ފޮނުވާ އަމުރުތަކާއި  

 ލިޔުންތައް އަނެއް ޚަޞްމަށް އަންގަން ނުޖެހޭނެއެވެ. 

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ  
ރިޕޯޓަށް އިލެކްޓްރޯނިކްގޮތަކުން  

 އެދުން 

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް ނުވަތަ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް   )ހ(   .242
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ -އީ ކޯޓަށް  މެދުވެރިކޮށް  މެއިލް 

 ރިޕޯޓަށް އެދެންވާނީ ކޯޓުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ.

ވަސީލަތަކުން  )ށ(    އިލެކްޓްރޯނިކް  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
ނ ންގޮތަކަށް ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދޭނަމަ ކޯޓުން އެ ލިޔުން 

އެޕެންޑިކްސް ގަވާއިދުގެ  މި  ފީ    Dދ ކުރާނީ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ގައި 
 ދެއްކުމުންނެވެ. 
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ކޯޓުން މައްސަލަތަކާެބހޭ ލިޔެކިޔުން ޚަޞްމުންނަށް ރައްދުކުރާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ   .243 ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރުން 
 ވަނަ ާބުބގެ ދެވަނަ ަބއިގައި އަދި މި ގަވާއިދުގައި ުބނެފައިވާ ގޮތަށެވެ.  24ޤާނ ނުގެ  

 

ޚަޞްމު ނުވަތަ ޤާނ ނީ ވަކީލު  
ފުރުމުގެ ކުރިން   ރަށުން  

 ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އަޑުއެހުންތަކާއި އެހެނިހެން    .244
އިޖުރާއަތުތަކުގެ ތާވަލު ކަނޑައެޅުމަށްފަހު،  އެ ތާވަލާ ޚިލާފުވާނޭ ގޮތަކަށް ރަށުން  

 ޭބރަށް ފުރައިގެން ގޮސްގެންނުވާނެއެވެ. 

  ،

 

މައްސަލަ ބަލާނެ  
 ގެ އަދަދު ފަނޑިޔާރުން 

ޤާނ ނެއްގައި ވަކި ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާނަމަ، މި ކޯޓުގައި މައްސަލަ  )ހ(   .245
 މެޖިސްޓްރޭޓެކެވެ.ަބލައި ޝަރީޢަތް ކުރާނީ އެންމެ  

ބެލުމަށް   )ށ(   ވުމަށްފަހު،  ފަނޑިޔާރަމައްސަލަ  ޢައްޔަން   ކު 
ަބޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ،   ގޮތަކަށް  އެހެން  ގަވާއިދުގައި   މި 
އެ މައްސަލައެއް ކޯޓުން ނިމެންދެން އެ މައްސަލައެއްގެ ހުރިހާ އިޖުރާއަތެއް 

 މެޖިސްޓްރޭޓެކެވެ.ފުރިހަމަކުރަންވާނީ އެ 
ަބދަލުކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ޤާނ ނުގައި   ފަނޑިޔާރުމައްސަލަ ބަލަމުން ގެންދާ   )ނ(   

 ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއްގައެވެ. 
ޤާނ ނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއްގައި މައްސަލަ  )ރ(  

މައްސަލަ ެބލެން ނެތިގެން، އެ މައްސަލަ ެބލުމަށް އެހެން    ފަނޑިޔާރަށްަބލާ  
ކާ ހަވާލުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި އޭނާ އެ މައްސަލަ ހިންގަންވާނީ  ފަނޑިޔާރަ

 ަބކުން ފެށިގެންނެވެ. އެ މައްސަލައެއް އެއިރަކު ގޮސްފައިވާ ހިސާ
ޤާނ ނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއްގައި މައްސަލަ  )ބ(   

މައްސަލަ ެބލެން ނެތިގެން، އެ މައްސަލަ ެބލުމަށް އެހެން    ފަނޑިޔާރަށްަބލާ  
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މައްސަލަ  ފަނޑިޔާރަ އޭނާއާއި  ހިނދެއްގައި  ހަވާލުކުރެވިއްޖެ  ކާ 
ޙާޟިރުކުރެވިފައިވާ ހެކިން އަލުން ޙާޟިރުކުރަން ހަވާލުކުރެވުމުގެ ކުރިން  

 ނުޖެހޭނެއެވެ. 

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތަކުގެ  
އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިން  

 ބެލެހެއްޓުމާއި އަރުޝީފުކުރުން 

ޝަރީޢަތްތަކުގެ   )ހ(   .246 އަޑުއެހުންތަކާއި  އިްބތިދާއީ  މައްސަލައެއްގެ  ކޮންމެ 
ޑިޕާޓްމަންޓު  ރެކޯޑުކޮށް  އޯޑިއޯ/ވީޑިއީ   އަޑުއެހުންތަކުގެ 
އުޞ ލަކުން  ހަމަޖައްސާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  ޖުޑިޝަލް  އޮފް 

ގެ މަސްއ ލިއްޔަތެކެވެ. ރަޖިސްޓްރާރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ އެކޯޓެއްގެ  
އެ ރެކޯޑިންގތައް އަރުޝީފުކުރުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓު އޮފް ޖުޑިޝަލް   އަދި

އެ އުޞ ލަކުން  ހަމަޖައްސާ  އެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  ޑިޕާޓްމަންޓާ 
 ރެކޯޑިންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު  ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ފައިލުގައި ހުންނަ   )ށ(   
 ބެލެހެއްޓުމަކީ އެވަގުތަކު އެ ފައިލަކާއި ހަވާލުވެހުރި މީހެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.

މައްސަލައެއްގެ ފައިލު އެކަކު އަނެކަކަށް ހަވާލުކުރަންވާނީ ފައިލުގައި އޮންނަ  )ނ(   
މީހެއް   އޮންނަ  ވަގުތަކު  އެ  ކަސްޓަޑީ  ފައިލުގެ  އެ  އެނގޭނެ  ލިޔުމަކުން 

 ގޮތަށެވެ. 
ފައިލު އެ ވަގުތު އަތުގައި ނެތް ފަރާތަކުން ފައިލުގައި އޮތް ލިޔުމެއް ނެގުމަކީ  )ރ(  

 މަނާކަމެކެވެ.
ލިޔުންތަކެއްކަން  )ބ(    ކޮން  ހުރީ  ފައިލުގައި  ލިސްޓަކުން  އޮންނަ  ފައިލުގައި 

 އެނގެންވާނެއެވެ. 
ބަލަހައް )ޅ(   ވަސީލަތަކުން  އިލެކްޓްރޯނިކް  އެހެން ފައިލު  ރައްކާތެރި  ޓާނަމަ، 

 ތަނެއްގައި އެ ފައިލުގެ ެބކަޕްއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ގެ  ފަނޑިޔާރު އިސް 
 މަސްއ ލިއްޔަތު 

ނަށް ދޭ އިރުޝާދުތަކާއި ފަނޑިޔާރުންކޯޓުގެ އެހެން    ފަނޑިޔާރުކޯޓުގެ އިސް )ހ(   .247
 އެންގުންތައް އަންގަން ވާނީ ލިޔުމަކުންނެވެ. 

މައްސަލަތައް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރަނީ އެއްގޮތް   ފަނޑިޔާރުންކޯޓުގެ ހުރިހާ   )ށ(   
 ގެ މަސްއ ލިއްޔަތެކެވެ. ފަނޑިޔާރުއިޖުރާއަތުތަކަކަށްކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ އިސް

ރަޖިސްޓްރަރަގެ   )ނ(    މަސައްކަތްތަކާއި  ޑިވިޝަނުގެ  ތަންފީޒީ  ކޯޓުގެ 
މަ މުވައްޒަފުގެ  ކުރާ  އަދާ  ސުޕްވައިޒްކޮށް މަސްއ ލިއްޔަތު  ސައްކަތްތައް 

 ގެ މަސްއ ލިއްޔަތެކެވެ. ފަނޑިޔާރުއިރުޝާދު ދިނުމަކީ ކޯޓުގެ އިސް

މައްސަލައިގެ ފައިލް  
 އަރުޝީފުކުރުން 

މައްސަލައެއްގެ އޮރިޖިނަލް ފައިލު ކޯޓުގެ އިމާރާތުން ނެރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. މައްސަލަ    .248
އަރުޝީފުކުރަން މައްސަލައިގެ ފައިލު ގެންދިއުން މީގެ ނިމި މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް  

 ތެރޭގައި ނުހިމެނެއެވެ. 

ބާތިލު ލިޔުމެއް ހޯދުމަށް  
 އެދުން 

ބާޠިލްކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ޝަރުޢީ ލިޔުމެއް ހޯދުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ    .249
ލިޔުމެއް އެ  ތާރީޚެއްގައި  ވެނި  މި  ދ ކުރަންވާނީ،  ކޯޓުން   އެލިޔުމެއް 
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ކަމާެބހޭ   ކޯޓުގެ  ޖަހައި  ތައްގަނޑެއް  ކޯޓުގެ  ަބޔާންކޮށް  ބާޠިލުކުރެވިފައިވާކަން 
 މުވައްޒަފެއް ސޮއިކުރުމަށްފަހުއެވެ.

ކު ކުރެން  ފަނޑިޔާރައިސްތިއުނާފީ ކޯޓަކުން ތަހުވީލުކުރެވޭ މައްސަލަތަކާއި ކޯޓެއްގެ އެއް    .250 ތަހުވީލުކުރެވޭ މައްސަލަތައް 
ކުރެވޭ މައްސަލަ ބަލާނޭ އުޞ ލެއް ކޮންމެ ކޯޓެއްގައި  ކަށް ތަހުވީލުފަނޑިޔާރައަނެއް  

 ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 
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އެއްބަސްވުންތަކާއި އެހެނިހެން  
ލިޔެކިޔުންތައް ކޯޓުގައި  

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން 

އެކި އެކި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައިވެވޭ އެއްަބސްވުމާއި ސޮއިކުރެވޭ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް   .251
އެޕްނެޑިކްސް   ގަވާއިދުގެ  މި  ކޮށްދޭނީ  ރަޖިސްޓްރީ  ފީ    Dކޯޓުގައި  ގައިވާ 

 ދެއްކުމުންނެވެ. 

 

އިޢުލާންތަކާއި ނޯޓިސްތަކާއި  )ހ(   .252 ކޯޓު ގެޒެޓް  ކުރަންޖެހޭ  ކޯޓުތަކުން  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި 
ޝާއިޢުކުރުމަށްޓަކައި  އެންގުންތައް   ޢާންމު 
ކޯޓު ގެޒެޓުގެ ނަމުގައި އޮންލައިން ޕޯޓަލްއެއް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއިން ހިންގައި ބަލަހައްޓަންވާނެ އެވެ.
މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ކޯޓު ގެޒެޓުގައި އިޢުލާންޖެހުމުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމު މި   )ށ(   

ކުރާ  ކަންކަން  އިޢުލާން ޝާއިޢުކުރުމުގެ  އަމިއްލައަށް  ކޯޓުން  ކުރަންވާނީ 
 ގޮތަށެވެ. 

ކުރާނަމަ )ނ(    ޓީވީއަކުން  ނުވަތަ  ރޭޑިއޯއިން  އިޢުލާނެއް    ،ކޯޓުގެ 
 ހަމަޖައްސާނީ ކޯޓުން އަމިއްލައަށެވެ.އެ ކަމެއް އިދާރީ ގޮތުން 

 މި ކޯޓުގެ ވެްބސައިޓުން އަންނަނިވި މަޢުލ މާތު ޢާންމުންނަށް ލިެބން ހުންނާނެއެވެ.    .253 ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް 

 ކޯޓާ ގުޅޭނެ ގޮތް. )ހ(   
 ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް. )ށ(   
 ކޯޓުގެ ނިންމުންތައް.  )ނ(   
 ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތަކުގެ ތާވަލް. )ރ(  

އެޕެންޑިކްސްތަކަކީ    .254 ޖަދުވަލު އަދި އެޕެންޑިކްސް  ފޯމުތަކާއި  ޖަދުވަލުތަކުގައިވާ  އެކުގައިވާ  ގަވާއިދާ   މި 
 މި ގަވާއިދުގެ ަބއެކެވެ.

 ގައެވެ.   2022ޖ ން  16މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ   .255  ފެށުން ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

)ހައެއް( މަސް ދުވަސްވުމުގެ    6މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން    .256 މި ގަވާއިދު މުރާޖަޢާކުރުން 
 ކުރިން މި ގަވާއިދު މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ. 
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A 

 

އެކަށީގެންވާ ޚަރަދުކަމަށް ކަމަށް   ޚަރަދުގެ ބާވަތް 
ކޯޓުން ނަގައި ދިނުން ހުއްދަކުރާ   

 ޢަދަދު 

މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކު ދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ކޯޓަށް ދައްކާފައިވާ   
 ؛ފީ
 

 ކޯޓަށް ދެއްކި   ފައިސާގެ އަދަދު 

ކޯޓަށް ދައްކާފައިވާ   ،އިތުރުންދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ދެއްކި ފީގެ 
    ؛އެހެނިހެން ފީ ތަކާއި ޚަރަދުތަކުގެ ފައިސާ

 

 ކޯޓަށް ދެއްކި   ފައިސާގެ އަދަދު 

    ،ޚަޞްމު ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނ ނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާނަމަ
 ؛ނަގައިދިނުން ހުއްދަކުރާ ޢަދަދު

 

 ރުފިޔާ  1000/-

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއް  ،ޙާޟިރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ދަތުރުޚަސްމު ކޯޓަށް  
ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމު އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުމަށާއި އެ 

 ؛ ރަށެއްގައި ހުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޚަރަދު
 
 
 

އެއްގަމު މަގުން ނަމަ ޓެކްސީގެ   •
 ޚަރަދު 

ގެ  ޓިކެޓް  –ވައިގެމަގުން ނަމަ   •
 އަގު

ފެރީ    -ފެރީއަކުންނަމަ  •
 ޓިކެޓްގެ އަގު 

ފެރީގެ މަގުން ނ ންގޮތަކަށް   •
 ،ކަނޑުމަގުން ދަތުރުކުރާނަމަ
  –ދަތުރުކުރި ކޮންމެ މޭލަކަށް 

 ރުފިޔާ  75
ހުރުމުގެ ޚަރަދު   •

ދޭންޖެހޭފަދަ ދަތުރެއް ނަމަ  
  500ދުވާލަކަށް   –

 ރުފިޔާ 
ކެއުމުގެ ޚަރަދު ދޭންޖެހޭ   •

  –ދަތުރެއް ނަމަ  
 ރުފިޔާ  300 ދުވާލަކަށް
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ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ މައްސަލައިގެ   ،ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ގޮތުން
ޚަޞްމު ދަތުރުކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ރަށުން ބޭރުގައި 

ހުންނަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތެއް އަދާކުރާ ވަޒީފާ ނުވަތަ ކުރާ  
އެ  ،މަސައްކަތުގެ އުޖ ރައިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިވެފައިވާނަމަ

 ؛އި ނަގައިދެވޭ އެކަށީގެންވާ ޢަދަދުގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގަ
  

 

 ރުފިޔާ  300ދުވާލަކަށް  •

 ؛ޚަބީރަކު ޙާޟިރުކުރުމަށް ހިނގި އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޚަރަދު
 

 ރުފިޔާ  5000

އަނެއް  ޚަޞްމުގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުގެ ސަބަބުން މައްސަލައިގައި  
 ؛ ކަނޑައަޅާ ޢަދަދުހިނގާފައިވާ އިތުރު ޚަރަދު ކަމަށް ކޯޓުން 

 ރުފިޔާ  1000

 

ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި  މި އެޕެންޑިކްސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ފިޔަވައި   •
 އެހެން ޚަރަދެއް ނަގައި ނުދެވޭނެއެވެ. 
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B 

 

ދިނުން   ޚަރަދުގެ ބާވަތް  ނަގައި  ކޯޓުން  ކަމަށް  ޚަރަދުކަމަށް  އެކަށީގެންވާ 
 ހުއްދަކުރާ   ޢަދަދު 

ގޮތުން   ހުށަހެޅުމުގެ  ފޯމު  ދަޢުވާ  ޚަޞްމަކު  މައްސަލައިގެ 
 ؛ ކޯޓަށް ދައްކާފައިވާ  ފީ

 

 ކޯޓަށް ދެއްކި   ފައިސާގެ އަދަދު 

ފޯމު   އިތުރުންދަޢުވާ  ފީގެ  ދެއްކި  ކޯޓަށް    ،ހުށަހެޅުމަށް 
    ؛ ދައްކާފައިވާ އެހެނިހެން ފީ ތަކާއި ޚަރަދުތަކުގެ ފައިސާ

 

 ކޯޓަށް ދެއްކި   ފައިސާގެ އަދަދު 

ވަކީލަކު  ޤާނ ނީ  ތަމްސީލުކުރުމަށް  ޚަޞްމު 
 ؛ ނަގައިދިނުން ހުއްދަކުރާ ޢަދަދު     ،ޢައްޔަންކޮށްފައިވާނަމަ

 

 ރުފިޔާ  2500

 ރުފިޔާ  500 ޚަސްމު އެދިގެން އަޑުއެހުން ކެންސަލްކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް

މަގުބ ލު ސަބަބެއް ނެތި ޚަސްމު ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވާ ކޮންމެ  
 ދުވަހަކަށް 

 ރުފިޔާ  1000

ދަތުރު ކުރާ  ގޮތުން  ޙާޟިރުވުމުގެ  ކޯޓަށް   ، ޚަސްމު 
ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމު އެއްރަށުން  

ހުރުމަށް އަ ރަށެއްގައި  އެ  ދަތުރުކުރުމަށާއި  ރަށަށް  ނެއް 
 ؛ ކޮށްފައިވާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޚަރަދު

 
 
 

 އެއްގަމު މަގުން ނަމަ ޓެކްސީގެ ޚަރަދު  •
 ޓިކެޓްގެ އަގު  –ވައިގެމަގުން ނަމަ   •
 ފެރީ ޓިކެޓްގެ އަގު   -ފެރީއަކުންނަމަ  •
ފެރީގެ މަގުން ނ ންގޮތަކަށް ކަނޑުމަގުން   •

  75  –ދަތުރުކުރި ކޮންމެ މޭލަކަށް   ،ދަތުރުކުރާނަމަ
 ރުފިޔާ 

  –ހުރުމުގެ ޚަރަދު ދޭންޖެހޭފަދަ ދަތުރެއް ނަމަ  •
 ރުފިޔާ  500ދުވާލަކަށް 

  –ކެއުމުގެ ޚަރަދު ދޭންޖެހޭ ދަތުރެއް ނަމަ  •
 ރުފިޔާ  300ދުވާލަކަށް 

 

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ   ،ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ގޮތުން 
ޞްމު ދަތުރުކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ  މައްސަލައިގެ ޚަ

އެފަރާތެއް  ސަބަބުން  ހުންނަންޖެހުމުގެ  ބޭރުގައި  ރަށުން 
އުޖ ރައިން  މަސައްކަތުގެ  ކުރާ  ނުވަތަ  ވަޒީފާ  އަދާކުރާ 

އުނިވެފައިވާނަމަ މިންވަރެއް  ގެއްލުމުގެ    ،އެއްވެސް  އެ 
 ؛ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދެވޭ އެކަށީގެންވާ ޢަދަދު

 ރުފިޔާ  300ދުވާލަކަށް  •
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އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ  ޙާޟިރުކުރުމަށް ހިނގި  ޚަބީރަކު 
 ؛ ޚަރަދު

 

 ރުފިޔާ  5000

ސަބަބުން   ހުރިގޮތުގެ  ޢަމަލުތައް  ޚަޞްމުގެ  އަނެއް  
ކޯޓުން   ކަމަށް  ޚަރަދު  އިތުރު  ހިނގާފައިވާ  މައްސަލައިގައި 

 ؛ ކަނޑައަޅާ ޢަދަދު

 ރުފިޔާ  2000

 

ޚަރަދު   • ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެޕެންޑިކްސްގައި  މި  މައްސަލަތަކުގައި   ބަލާ  ޓްރެކުން  މައްސަލަތަކުގެ  އަވަސްނިޔާގެ 
 ފިޔަވައި އެހެން ޚަރަދެއް ނަގައި ނުދެވޭނެއެވެ. 
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C 

 

އެކަށީގެންވާ ޚަރަދުކަމަށް ކަމަށް   ޚަރަދުގެ ބާވަތް 
ކޯޓުން ނަގައި ދިނުން ހުއްދަކުރާ   

 ޢަދަދު 

މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކު ދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ކޯޓަށް ދައްކާފައިވާ   
 ؛ފީ
 

 ދެއްކި   ފައިސާގެ އަދަދު ކޯޓަށް 

ކޯޓަށް ދައްކާފައިވާ   ،ދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ދެއްކި ފީގެ އިތުރުން
    ؛އެހެނިހެން ފީ ތަކާއި ޚަރަދުތަކުގެ ފައިސާ

 

 ކޯޓަށް ދެއްކި   ފައިސާގެ އަދަދު 

    ،ޚަޞްމު ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނ ނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާނަމަ
 ؛ނަގައިދިނުން ހުއްދަކުރާ ޢަދަދު

 

 ރުފިޔާ   15000 

 ރުފިޔާ  1000 އެއް އަޑުއެހުމަށްވުރެ އިތުރަށް ބާއްވާ ކޮންމެ އަޑުއެހުމަކަށް 

 ރުފިޔާ  1000 ޚަސްމު އެދިގެން އަޑުއެހުން ކެންސަލްކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 

 ރުފިޔާ  2000 ކަށް މަގުބ ލު ސަބަބެއް ނެތި ޚަސްމު ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވާ ކޮންމެ ދުވަހަ

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއް  ،ޚަސްމު ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ދަތުރު
ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމު އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުމަށާއި އެ 

 ؛ ރަށެއްގައި ހުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޚަރަދު
 
 
 

އެއްގަމު މަގުން ނަމަ ޓެކްސީގެ   •
 ޚަރަދު 

ޓިކެޓްގެ   –ވައިގެމަގުން ނަމަ   •
 އަގު

ފެރީ    -ފެރީއަކުންނަމަ  •
 ޓިކެޓްގެ އަގު 

ފެރީގެ މަގުން ނ ންގޮތަކަށް   •
 ،ކަނޑުމަގުން ދަތުރުކުރާނަމަ
  –ދަތުރުކުރި ކޮންމެ މޭލަކަށް 

 ރުފިޔާ  75
ހުރުމުގެ ޚަރަދު   •

ދޭންޖެހޭފަދަ ދަތުރެއް ނަމަ  
  500ދުވާލަކަށް   –

 ރުފިޔާ 
ކެއުމުގެ ޚަރަދު ދޭންޖެހޭ   •

  –ދަތުރެއް ނަމަ  
 ޔާ ރުފި  300ދުވާލަކަށް 
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ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ މައްސަލައިގެ   ،ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ގޮތުން
ޚަޞްމު ދަތުރުކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ރަށުން ބޭރުގައި 

ހުންނަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތެއް އަދާކުރާ ވަޒީފާ ނުވަތަ ކުރާ  
އެ  ،މަސައްކަތުގެ އުޖ ރައިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިވެފައިވާނަމަ

 ؛އި ނަގައިދެވޭ އެކަށީގެންވާ ޢަދަދުގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގަ
  

 

 ރުފިޔާ  300ދުވާލަކަށް  •

 ؛ޚަބީރަކު ޙާޟިރުކުރުމަށް ހިނގި އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޚަރަދު
 

 ރުފިޔާ  5000

އަނެއް  ޚަޞްމުގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުގެ ސަބަބުން މައްސަލައިގައި  
 ؛ ކަނޑައަޅާ ޢަދަދުހިނގާފައިވާ އިތުރު ޚަރަދު ކަމަށް ކޯޓުން 

 ރުފިޔާ  10000

 

ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި މި އެޕެންޑިކްސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ފިޔަވައި   •
 އެހެން ޚަރަދެއް ނަގައި ނުދެވޭނެއެވެ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 ކޯޓް  އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދ  މެޖިސްޓްރޭޓްއަރިއަތޮޅު 
 aa.bodufolhudhoo@judiciary.gov.mv  އީމެއިލް: | aa.bodufolhudhoo.courts.gov.mv ވެބްސައިޓް:

 335 ެގ 110 ސަފްޙާ
 

D 

  

  ފީގެ ތަފްލު  

 ރުފިޔާ 25/- ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ  ފޯމު ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ (1)

 ރުފިޔާ 30/- ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ  ފޯމު ހުށަހަޅާ އެދި ތަދައްޚުލުވުމަށް (2)

 ރުފިޔާ 35/- ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ ފޯމު ހުށަހަޅާ އެދި ތަންފީޒުކުރަމަށް ޙުކުމް (3)

 ރުފިޔާ 40/- އަމުރަކަށް އެދޭ ފޯމު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީކޯޓު  (4)

 ރުފިޔާ 1000/- ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީއެގްރިމެންޓް  (6)

 ރުފިޔާ 500/- ކުރުމުގެ ފީލިޔުންތައް ތަސްދީގު  (7)

 ރުފިޔާ 50/- ފޯމު ހުށަހަޅާ އެދި އަމުރަށް ވަގުތީ (8)

 ޝަރިޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 ރުފިޔާ  1/-ޞަފްޙާއަކަށް  ހުކުމާއި ރިޕޯޓާއި މަޙުޟަރު ަބޔާންތައް ޕްރިންޓްކޮށް ފޮޓޯ ކޮޕީ ހެދުމަށް (1)

 ރުފިޔާ 100/- އިދާރީ ފީ (2)

     

 ޚަސްމުން ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުން ޕްރިންޓްކުރުމަށް  

އަނެއް ޚަސްމުން ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކާއި ަބޔާންތަކާއި ލިޔުންތަކާއި ފޯމުތައް  (1)
 ޚަސްމަށް ރައްދުކުރުމަށް، ކޮންމެ ސަފްހާއަކަށް

 ރުފިޔާ 1/-

 ރުފިޔާ 15/- ފޯލްޑަރ  (2)
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` 

 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 
 ،  ބޮޑުފޮޅުދ އއ.       

  

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 ޚަސްމުން އަދި ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތައް 

 

1. 

2. 

 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު: 

 ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚު: 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު

  Eއެޕެންޑިކްސް 
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 މައްސަލައިގެ  ޚުލާސާ  

 

 

 މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅިގޮތް   

 

 

 

 މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހެޅިގޮތް   

 

 

 

 މައްސަލަހައްލުކުރަން ދެފަރާތުން އެއްބަސްވިގޮތް 

 

 

 

 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް           ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 : ނަން         ނަން:  

 

 ސޮއި:         ސޮއި: 

 ތާރީޚު:          ތާރީޚު:  
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 މަތީގައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ދެ ޚަސްމުން ސޮއިކުރީ އަހުރެންގެ ހާޒިރުގައެވެ. 

 ފަންޑިޔާރުެގ ނަން: 

 ސޮއި: 

  )ކޯޓުެގ ތައްަގނޑު (
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 ޚާއްސަ އިރުޝާދުގެ އަމުރު )ކުދިމައްސަލަ ތަކުގެ ޓްރެކް(

   Fއެޕެންޑިކްސް

 ޤަޟިއްޔާންނަބރު: 

  -ދައުވާކުރާ:

   -ދައުވާލިޭބ:

އިރުޝާދަށް އާމަލުނުކުރުމުގެ ސަަބުބން ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު މިއަމުރުގައި އިރުޝާދުދީފައިވާ ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 
ދެފަރާތުން ވާހަކަދައްކައިގެން ހައްލުކުރުމަށް އެދެވޭ ވަރަށް ދޭންޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއްކަން އަންގަމެވެ. އެދެވިގެންވަނީ 

ން މަސައްކަތްކުރުމެވެ. މައްސަލައިގެ ހުކުމްކުރުމުގެ ކުރިން މައްސަލަހައްލުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވަކިގޮތަކަށް އެއްަބސްވެވިއްޖެނަމަ އެކަ
 ވަގުތުން ކޯޓަށް އެންގަންވާނެއެވެ. 

  -އިރުޝާދު ދެވުނުތާރީޚް:

 ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތައް ކިއުމަށްފަހު އަންނަނިވި އިރުޝާދުތައްދެމެވެ. ނުވަތަ އަމުރުތައް ކުރަމެވެ.މިމައްސަލާ

ކުރިން ތަފްސީލުަބޔާނެއް   ......................ތާރީޚުާބޔަންކުރުން...................ދައުވާކުރާފަރާތުން އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުވާ   .1
 ހުށަހަޅައިގެން ދައުވާއަކީ ކިވައިކަން ޚުލާސާކޮށް ދިނުމާއެކު ތަފްސީލު ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

އިވާ  ބަލައިފާސްކުރާނެ މީހަކު އައްޔަނުކޮށް އަމުރުކުރުމުން ............ނަން............... ބަލައިފާސްކުރަން ކޯޓު އަމުގައި ހުއްދަދީފަ .2
ފުރުސަތުދީ ........... ތެރޭގައި  ............ދުވަސް...............  ލޭިބތާ  އަމުރު  ފުރުސަތު  ބަލައިފާސްކުރުމުގެ  ނަން............ 

 ފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 
 އޮންނާއެވެ.}ކުރިން ތާރީޚު ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ ތާރީޚު{ ޝަރީޢަތުގެ ފަހުގެ އަޑުއެހުން  .3
ގައި ަބޔާންކުރާ ތަފްސީލާއެކު   01ރާ ހުރިހާ ހެކިންގެ ސޮއިކޮށްފައިވާ ަބޔާން ނަންަބރު  ޝަރީޢަތުގައި ބޭނުންކުރަން ޤަސްދުކު .4

 ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  
 އެއްޚަީބރަކު ހުށަހެޅުމާމެދު އެއްަބސްނުވެނުނަމަ އެކަމަށް އިތުރުއިރުޝާދު ލިިބގަތުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. .5
ޓެއްގެ ގޮތުގައި ލިޔުމުންނެވެ. ލިޔުމުން ޚަީބރާ ސުވާލުކުރުމަށް ބޭނުންނަމަ އެކަން ލިޔުމުން ޚަީބރުގެ ހެކިަބސް އޮންނަންވާނީ ރިޕޯ .6

ނުޖެހޭނަމަ   ހާޟިރުކުރަން  ޚަީބރު  ކޮންމެހެން  އިސްކަންދެވޭނީ  ކުދިމައްސަލަތަކުގައި  ހޯދިދާނެއެވެ.  ޖަވާުބ  ސުވާލުހުށަހަޅައި 
 ސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. ރ )ހަތ750ް/-ހާޟިރުނުކުރުމެވެ. ޚަީބރުގެ ފީގެ ގޮތުގައި 

ނެތުމަކީ  .7 ކޯޓުގައި  އެވަސީލަތްތައް  ފަހަރުގައި  ކުރެވިދާނެއެވެ.  އެކަން  އެދޭނަމަ  ދައްކަން  ޝަރީޢަތުގައި  ހެކި  ވީޑިއޯ 
ން އަންގަންވާނެއެވެ. ވެދާނެކަމެއްކަމުގައި ވާތީ މިފަދައިން އެދޭނަމަ ކުރިން ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމުގެ ކުރިން ކޯޓަށްގުޅައި އެކަ

 އަދި ހަމައެއާއެކު އެހެކީގެ ކޮޕީއެއް އަޑުއެހުމުގެ ....އަދަދު.... ދުވަސްކުރިން ޚަސްމަށާއި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

   -ތާރީޚު :

 ސޮއި

 ފަނޑިޔާރުގެ ނަން

 

 

 



    

 

 ކޯޓް  އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދ  މެޖިސްޓްރޭޓްއަރިއަތޮޅު 
 aa.bodufolhudhoo@judiciary.gov.mv  އީމެއިލް: | aa.bodufolhudhoo.courts.gov.mv ވެބްސައިޓް:
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 އާންމު އިރުޝާދުގެ އަމުރު )ކުދި މައްސަލަ(

  

   -ޤަޟިއްޔާ ނަންަބރު: 

  -ދަޢުވާކުރާފަރާތް: 
 

   -ދައުވާ ލިޭބފަރާތް: 



    

 

 ކޯޓް  އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދ  މެޖިސްޓްރޭޓްއަރިއަތޮޅު 
 aa.bodufolhudhoo@judiciary.gov.mv  އީމެއިލް: | aa.bodufolhudhoo.courts.gov.mv ވެބްސައިޓް:

 335 ެގ 116 ސަފްޙާ
 

  Gއެޕެންޑިކްސް   

 މިއަމުރުގައި އިރުޝާދުދީފައިވާ ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

 

ހުށަހަޅާފައިވާ ރައްދުަބލައި ނުގަތުމަށް އިރުޝާދާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ ދަޢުވާފޯމު ބާޠިލުކޮށް މައްސަލަ ނިންމިދާނެކަމާއި، ނުވަތަ  
އަންގަމެވެ.  އެކަށީގެންވާކަމެއްކަން  ދޭންޖެހުމަކީ  ޚަރަދުވެސް  ޝަރީޢަތުގެ  އަދި  އަންގަމެވެ.  ލިިބގެންވާކަން  ކޯޓަށް  ާބރު  ނިންމުމުގެ 

މަސައްކަތްކުރުމެވެ ވަރަށް  އެދެވޭ  ހައްލުކުރުމަށް  ވާހަކަދައްކައިގެން  ދެފަރާތުން  ކުރިން އެދެވިގެންވަނީ  ހުކުމްކުރުމުގެ  މައްސަލައިގެ   .
 މައްސަލަހައްލުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވަކިގޮތަކަށް އެއްަބސްވެވިއްޖެނަމަ އެކަން ވަގުތުން ކޯޓަށް އެންގަންވާނެއެވެ.

 

  -އިރުޝާދު ދެވުނުތާރީޚް:

މަރުހަލާއެއްގައިވެސް މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް   ރިހާރޮގުން ބެލުމަށް ކަނޑައަޅައިފީމެވެ. މައްސަލައިގެ ހު  ........................  މިމައްސަލަ
 ދެފަރާތުން މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. 

 
 މިމައްސަލާގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތައް ކިއުމަށްފަހު އަންނަނިވި އިރުޝާދުތައްދެމެވެ. ނުވަތަ އަމުރުތައް ކުރަމެވެ.

މައްސަލައިގައި ުބރަދަންދިނުމަށް ޭބނުންވާ އެންމެހައި ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ޝަރީޢަތުގެ ކޮންމެ ޚަސްމަކުވެސް އެމީހަކު  .1
މަދުވެގެން   ތާރީޚުގެ/ޭބއްވުމުގެ   ................................. އަޑުއެހުން  އިނދިކޮޅު   14ފަހުގެ  ކުރިން  ދުވަސް 

މާއްދާގައިވާ    00ހާމަކުރަންވާނީ މިޤަވާޢިދުގެ    ގެ )ށ(( އަދި ހެކިހާމަކުރާއިރު  208ޚަސްމަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ) 
 ޖަދުވަލު ހުށަހަޅައިގެނެވެ. 

2. ( ގެންނާންވާނެއެވެ.  ހާޟިރުވާއިރު  ޝަރީޢަތަށް  އަސްލު  ލިޔުންތަކެއްގެ  ހުރިހާ  ދެންނެވުނު  ( 402މަތީގައި 
ފެށުމު ޕޯސްޓުމެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް  ރަޖިސްޓުރީ  ކޮޕީ  ޭބއްވޭނަމަ ސެޓިފައިޑު  ކޯޓަށް އޮންލައިންކޮށް  ކުރިއަށް  ގެ 

 ފޮނުވާންވާނެއެވެ. 
 ގެ )އ((   208) }ޝަރީޢަތުގެ ފަހުގެ އަޑުއެހުމުގެ ތާރީޚާއި، ގަޑި ތަން ަބޔާންކުރުން{ .3
ދިނުމުގެ   .4 އިރުޝާދު  ޚާއްސަ  ނުވާނަމަ  ކަނޑައަޅާފައި  ތާރީޚު  އަޑުއެހުމުގެ  ފަހުގެ  ޝަރީޢަތުގެ  މިއިރުޝާދުގައި 

ދުވަހުގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި، މި }...{ ތާރީޚުގައި އޮންނާނެއެވެ. އަދި ޝަރީޢަތުގެ    14މަޖުލީހެއް މިއިރުޝާދު ދެވޭތާ  
ދުވަހުގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއް    21ދިނުމުގެ އަޑުއެހުމުގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ފަހުގެ އަޑުއެހުން އޮންނާތީ ޚާއްސަ އިރުޝާދު  

 ގެ )ބ((   209ގައެވެ. އެއީ }........{ ތާރީޚުގައެވެ. )
ޚައްސަ އިރުޝާދުގެ އަޑުއެހުން ޭބއްވުމުގެ ފަހު އިތުރު އިރުޝާދެއް ދިނުމަށް ޤަސްދުކުރާނަމަ ޚާއްސަ އިރުޝާދު   .5

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން އަންގާނެއެވެ. އަންގާފައި ނުވާނަމަ    28ން ފެށިގެން  ދިނުމުގެ އަޑުއެހުން ޭބއްވޭ ތާރީޚު
 ގެ)ޅ(( 208އެފަދަ ކޭސްމެނޭޖުމަންޓު އަޑުއެހުމެއް ކޯޓުން ނުާބއްވާނެއެވެ. )

ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ހައްލުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ދެފަރާތަށް އެއްަބސް ވުމަކަށް އާދެވިއްޖެނަމަ އެކަން  .6
 ގެ )ކ((   186ޓަށް އަންގާންވާނެއެވެ. )ކޯ

އިންކާރުކުރާނަމަ  .7 އެކަން  އެއްަބސްވާނަމަ  އެކަމަށް  ޤަސްދުކުރާކަމާއި،  ނިމަން  މައްސަލަ  އަޑުއެހުމަކާނުލައި 
................. ތެރޭގައި އަންގަންވާނެއެވެ.    14އިންކާރުކުރާކަން މިއިރުޝާދު ދެވުނު ތަރީޚުން ފެށިގެން   ދުވަސް 

 ( ގެ )ކ( 208)
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ދުވަސް   28މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އިތުރު އިރުޝާދު ދިނުމަށް ޤަސްދުކުރާނަމަ މިއިރުޝާދު ދެވޭތާރީޚުންފެށިގެން   .8
 )ޅ((  208ކުރިން އެކަމުގެ ނޯޓިސްދެވޭނެއެވެ. )

  )ވ(( ގެ  208ކުރިން ހުއްދަހޯދުމަކާނުލައި ޚަީބރެއްގެ އެއްވެސްރިޕޯޓެއް ދެފަރާތުން ކުރެފަރާތަކަށް ހުށަނެއެޅޭނެއެވެ. )  .9
އެއްވެސް ޚަސްމަކު ޚަީބރެއްގެ ރައުޔަކަށް ުބރަދަންދިނުމަށް އެދޭނަމަ މިނޯޓިސް/އިރުޝާދުތަކުގެ ނޯޓިސް ލިުބމާއެކީގައި   .10

( އެހުށަހެޅުމުގައި ޚަީބރެއްގެ ރައުޔަށް ުބރަދަންދިނުމަށް އެދެނީ 351ލިޔުމުން ކޯޓުގައި އެކަމަށް އެދެންވާނެއެވެ. )
 އްވެގެންކަން ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެކަން މުހިންމު ވަނީ ކީ

( ޚަީބރު ހާޟިރުކުރުން 352ޚަީބރުގެ ހެކިަބސް އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑަނައަޅާނަމަ ލިޔުމުން އޮތުން ލާޒިމްވާނެއެވެ. ) .11
 ކޮންމެހެން މުހިންމުނަމަ ހާޟިރު ކުރެވޭނެއެވެ.

ަބސް ލިޔެސޮއިކޮށްފައިވާ ަބޔާން މަތީގައިވާ ޝަރީޢަތުގައި ހެކިަބސް ދިނުމަށް އެދޭ ޝަފަވީހެއްކަކު ދޭންޭބނުންވާ ހެކި .12
 (325ގޮތުގެމަތީން ހާމަކޮށްފައިނުވާނަމަ އެހެއްކަކަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖުލީހުގައި ހެކިަބހެއްނުދެވޭނެއެވެ. )

ޚަީބރު ހެކިަބސްދިނުމަށް ރުހި އޭނާއަށް ހުށަހެޅި ޚަސްމުދޭންޖެހޭ އިރުޝާދުތައް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެއިރުޝާދުގެ   .13
( ކޯޓުގެ  325ދުވަސް ........... ތާރީހުގެ ކުރިން ދޭންވާނެއެވެ. )  02ހެންޚަސްމުންނަށް ހެކިަބސް އެހުމުގެ  ކޮޕީ އެ

 ( 361ދުވަސް ކުރިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. )  07އިރުޝާދެއް ޭބނުންވާނަމަ ޚަީބރު ލިޔުމުން ހެކިސް އެހުމުގެ  
 

   -ތާރީޚު :

 ސޮއި

 ފަނޑިޔާރުގެ ނަން

 

 

 

 

 

 

 

 އާންމު އިރުޝާދުގެ އަމުރު )އަވަސްނިޔާ އަދި ޮބޑެތި މައްސަލަތައް( 
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 Hއެޕެންޑިކްސް 

   -ޤަޟިއްޔާ ނަންަބރު:

 -ދައުވާކުރާ:

   -ދައުވާލިޭބ:

 އިންޒާރު

 މިއަމުރުގައި އިރުޝާދުދީފައިވާ ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ ދަޢުވާފޯމު ބާޠިލުކޮށް މައްސަލަ ނިންމިދާނެކަމާއި، ނުވަތަ ހުށަހަޅާފައިވާ ރައްދުަބލައި ނުގަތުމަށް އިރުޝާދާއެއްގޮތަށް 
ނިންމުމުގެ ާބރު ކޯޓަށް ލިިބގެންވާކަން އަންގަމެވެ. އަދި ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުވެސް ދޭންޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއްކަން އަންގަމެވެ.  

ފަރާތުން ވާހަކަދައްކައިގެން ހައްލުކުރުމަށް އެދެވޭ ވަރަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ. މައްސަލައިގެ ހުކުމްކުރުމުގެ ކުރިން  އެދެވިގެންވަނީ ދެ
 މައްސަލަހައްލުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވަކިގޮތަކަށް އެއްަބސްވެވިއްޖެނަމަ އެކަން ވަގުތުން ކޯޓަށް އެންގަންވާނެއެވެ.

  -އިރުޝާދު ދެވުނުތާރީޚް:

 މިމައްސަލާގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތައް ކިއުމަށްފަހު އަންނަނިވި އިރުޝާދުތައްދެމެވެ. ނުވަތަ އަމުރުތައް ކުރަމެވެ.  

ޓްރެކުން ބެލުމަށް ކަނޑައަޅައިފީމެވެ. މައްސަލައިގެ ހުރިހާމަރުހަލާއެއްގައިވެސް މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް   ........................  މިމައްސަލަ
 ދެފަރާތުން މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. 

 
 އިތުރުމަޢުލ މާތު ލިިބގަތުމަށް އެދިފައިވާނަމަ ދައުވާކުރާފާރަތުން އެދިފައިވާ މަޢުލ މާތު ދޭންޖެހޭކަމަށް ފެންނަމަ 

ތު މަޢުލ މާތު ދިނުމަށް އަންގާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ..........ތާރީޚް....... ކުރިން އެމައުލ މާތު ކޯޓަށާއި އަނެއްޚަސްމަށް އިރު .1
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

 ޝަރީޢަތުގެ ތާރީޚު .2
........................ ތާރީޚާއި ދެމެދުގައެވެ. ލަފާކުރާ ޝަރީޢަތު .3 ............... އިން  ގައި ހޭދަވާނެ  ޝަރީޢަތް ހިންގާނީ 

 ދުވަސްތަކުގެ އަދަދަކީ ............. ދުވަހެއެވެ. ޝަރީޢަތް އޮންނާނީ .......... އިން ގަޑި ......... އަށެވެ.

 ހެކިހާމަކުރުމާގުޅޭ އިރުޝާދު

 ހާމަކުރަން ނުޖެހޭނަމަ. އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހެކިހާމަކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. .4
ހެކި .5 ހާމަކުރަންޖެހޭ  އުސ ލުން  ކުރިން  އާންމު  ........ތާރީޚް........  ލސްޓު  ހެކީގެ  ހެކިހާމަކުރާަބޔާނާއެކު   

 ހާމަކޮށްނިމަންވާނެއެވެ. 
 އެވެސް ހެއްކެއް ހާމަކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދޭނަމަ އެއަމުރަށް ............... ކުރިން އެދިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. .6

 ވާޤިއީ ހެކި

ރޯސާވުމަށް ގަސްދުކުރާ ހަޤީޤަތްތަކާއި އެހަޤީޤަތްތަކުގެ މައްޗަށް ހެކިދޭ  އެފަރާތަކުން މައްސަލައިގެ ބޭނުންކުރަން ނުވަތަ ަބ .7
ދެފަރާތުން   މިހެކިތައް  ނިންމަންވާނެއެވެ.  ބަދަލުކޮށް  ގެކުރިން  .......ތާރީކު.......  ަބޔާންތައް  ހެކިންގެ  އެންމެހައި 

 ދާގޮތަކަށް ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ. ަބދަލުކޮށްނިންމަންވާނީ އެކުއެކީގައެވެ. އެކަކު ފަހުން އަނެކަކު ކުރިން ގެން
 ހެކިަބޔާން ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ޝަފަވީހެއްގެ ހެކިަބސް ޝަރީޢަތުގެ މަޖުލީހުގައި އެހުމަށް ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.  .8
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 ކަރުދާހުގެ ........... ޥަފްހާއަށް ވުރެން އިތުރުކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.   4ހެކިާބޔާން އޭ .9
 ށަހެޅޭނީ ގިނަވެގެން .......... ހެއްކެވެ.ވާޤިއާއެއް ސާިބތުކުރުމަށް ހު .10

 ޚަީބރީ ރައުޔު 

 އެއްވެސްފަރާތަކަށް ޚަީބރީހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަނެތްކަމާއި، އެހެކީގެ މައްޗަށް ުބރަނުވެނޭނެއެވެ. އެގޮތަށް ނިންމާނަމަ.  .11
................ މިވަޤިއާއި ގުޅިގެން ޚަީބރީ ހެކި ކޯޓަށް ފާހަނަގަ ވެފައިވާ ......................................................... .12

 ބޭނުންވެއެވެ. މިހެކި ނަގާނީ ޚަީބރުގެ ރިޕޯޓުމެދުވެރިކޮށް އަދި ބޭނުންކުރެވޭނީ ދެފަރާތަށް އެންމެ ޚަީބރެކެވެ. 
 ޚަީބރަށް ދެފަރާތުން އިރުޝާދުދީފިނަމަ ..................... ތާރީޚުގެ ކުރިން ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  .13
 އެއްޚަީބރަކަށް ދެފަރާތަށް އެއްަބސްނުވެވޭނަމަ އަކަން އިތުރު އިރުޝާދަށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. .14
ފީދައްކަންޖެހޭނީ  .15 ޚަީބރުގެ  އަމުރުނުކުރާނަމަ  ވަކިގޮތަކަށް  ކޯޓުން  ނުވަތަ  ނުވެވޭނަމަ  އެއްަބސް  ވަކިގޮތަކަށް  ދެފަރާތަށް 

 ......ރ އެވެ. ދެފަރާތުން ހަމަހަމައަށް ަބހައިގެން މީހަކު ...
 ޚަީބރުގެ ރިޕޯޓު ............................ ކުރިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. .16
 ދައުވާކުރާ ފަރާތުގެނަން އަށް އަދި ދައުވާލިޭބފަރާތުގެ ނަން އަށް މިރިޕޯޓު .............. ކުރިން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  .17
 .......... މިތާރީޚުގެ ކުރިން އާދެވޭތޯ ަބލަންވާނެއެވެ.ޚަީބރުގެ ރިޕޯޓާމެދު ޚަީބރުން އެއަްބސްވުމަށް ....... .18
ދަނެގަނެ   .19 ވާޤީއާތަށް  ކުރިން  .........ތާރީޚު......  އެއްަބސްނުވެވިއްޖެނަމަ  މުއްދަތުގައި  ދެވުނު  މެދުގައި  ޚަީބރުންގެ 

 .........ތާރީޚުގެ...... ކުރިން އެވަކިވަޤިއާތަކަށް އެއްަބސްވެވޭ ތޯ މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. 
އެއްަބސްނުވޭކަން .20 ކަންކަމާއި  އެއްަބސްވެވުނު  ނުވަތަ  ޚަީބރުން  ރިޕޯޓެއް  ަބޔާންކޮށް  ސަަބުބ  އެކަމުގެ  ޚުލާސާކޮށް  ކަން 

ަބޔާނެއް ........ތާރީޚު............. ގެކުރިން އެއީ ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަ ކުރާނެ ގޮތުގެ ލިސްޓު ހުށަހެޅުމުގެ 
 ތާރީޚަށްވުރެން ފަސްނުވާނެ ގޮތުގެމަތީން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ށްވެސް .........ނަން.......... ޚަީބރެއްގެ ގޮތުގައި ޝަފަހީ ކޮށް ހެކިަބސް ދިނުމަށް މިޚަީބރު ބޭނުން ކުރުމަށް  ކޮންމެ ފަރާތަކަ .21
 ހުއްދަކޮށްފީމެވެ. 

 ޚަީބރަށް ހުށަހަޅާ ސުވާލު ޚަީބރުގެ ރިޕޯޓު ލިޭބތާ .....އަދަދު...... ދުވަސްތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. .22
ހާމަކޮށްފައި .23 ހެކީގެ ހެކިހާމަކުރުމުގައި  ަބޔާނާ  ހެކިހާމަކުރި  އޮތްނަމަ  ސާފުކުރަން  ކަމެއް  އެއްވެސް  ލިއުމަކާގުޅިގެން  ވާ 

 ލިސްޓު ލިބުނުތާ ................. ދުވަސް ކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
 ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުހަލާގެ ޗެލުލިސްޓު .24
ހެކި .25 ރިޕޯޓާއި،  ޚަީބރުގެ  ޗެކުލިސްޓާއެކު  ކުރީމަރުހަލާގެ  އެންގި ޝަރީޢަތުގެ  ދިނުމަށް  އިތުރުމަޢުލ މާތު  ގެަބޔާންތަކާއި 

 އެންގުމުގެ ޖަވާުބތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ތާރީހާއި   .26  ...................... ކުރިން  ގެ   ................... ކުރެވިފައިވާ  ތާވަލު  ފެށުން  އަޑުއެހުން  ޝަރީޢަތުގެ 

 ....................... ދެމެދުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

 ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުހަލާގެ މުރާޖާ

ހަފްތާކުރިން ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަޖުހަލާގެ މުރާޖާއެއް އޮންނާނެއެވެ.   4ދުވަސްކުރިން ނުވަތަ    28ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ   .27
 )ާބއްވަން ޤަސްދުކުރާނަމަ(  

ނުވަތަ ޓެލެކޮންފަރެންސް ދެގޮތުން   ދެފަރާތުން އެއްަބސްވާނަމަ ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުހަލާގެ މުރާޖައާއި ހިންގާނީ )ވީޑިއޯ .28
 ކުރެގޮތަކަސް ަބޔާންކުރުން( ކޮށްނެވެ. 

ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުހަލާގެ މުރާޖައާގެ ....... ދުވަސް ކުރިން ދެފަރާތަށް އެއްަބސްވެވޭ ދިނުމަސް އެދޭ އިރުޝާދާއި،   .29
އްަބސްވެވޭ ތާރީކުތައް ަބޔާންކުރާ ާބޔާނެއް މައްސަލައިގެ ވާޤިއާތައް އެނގޭގޮތަށް ޚުލާސާއަކާއި، ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް އެ

 ނުވަތަ ތާވަލެއް މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ކޯޓަށާއި، ޚަސްމުންނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 
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ލަސްވެގެން   .30 ފެށުމުގެ  ގިނަވެގެން    3ޝަރީޢަތް  އެނެކުސްކޮށް   07ދުވަސް  ދައުވާކުރާފަރާތުން  ކުރިން  ދުވަސް 
ކަރުދާސް ޝަރީޢަތުގެ  މައްސަލައިގެ    ތަރުތީުބކޮށްފައިވާ  މިަބންޓަލައިއާއެކުގައި  ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  ކޯޓަށް  ަބންޑަލިއެއް 

 ފަސްމަންޒަރަކާއި، މައްސަލައިގެ ވާޤިއާތަށް އެކުލެވޭ ޚުލާސާއެއް މިަބންޑަލީގެ މުޤައްދިމާއެއް ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  
ފެށުމުގެ   .31 ނުވަތަ  03ޝަރީޢަތް  ަބހުސްތައް  މައިގަނޑު  ކުރިން  ަބޔާނެއް ދުވަސް  މައިގަނޑު  ޚިލާފުވާކަންކަމުގެ   

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ވަޤީއާތަށް ލިސްޓުކޮށްލަދޭންވާނެއެވެ. 

   -ތާރީޚު :

 ސޮއި

 ފަނޑިޔާރުގެ ނަން
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` 

 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 
 ،  އއ. ބޮޑުފޮޅުދ       

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 

 

 

  Iއެޕެންޑިކްސް  

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު
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 ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތައް ޚަސްމުން އަދި  

 

1 . 

2 . 

 

 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު: 

 ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚު: 

 

 މައްސަލައިގެ  ޚުލާސާ  

 

 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހެޅި  އިޢުތިރާޟް   

 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ވާހަކަ 

 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ވާހަކަ   

 

 އިޢުތިރާޟްއާ މެދު ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް 

 

 ފަންޑިޔާރުެގ ނަން: 

 ސޮއި: 

 ކޯޓުެގ ތައްަގނޑު 
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   Jއެޕެންޑިކްސް  

 )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 ފޯމުތަކާއި، ހުށަހެޅުންތަކާއި، ލިޔުންތަކާއި ނޯޓިސްތަކުގައި ސޮއިކޮށް  .2
 ކޯޓަށް ފޮނުވުމާއި އެފަދަ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހަވާލުވުން. 

 ވާހަކަދެއްކުން.ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި  .3

ޝަރިއަތަށް ނުގޮސް ކޯޓުގައި ނުވަތަ ކޯޓުން ޭބރުގައި ހައްލެއް ހޯދައި  މައްސަލަ ހައްލުކުރުން އަދި އެފަދަ އެއްަބސްވުންތަކުގައި  .4
 ސޮއިކުރުން.

 އަޑުއެހުން ފަސްކުރުމަށް އެދުން. .5

 އިއުތިރާފުވުން .6

 މައްސަލަ އަނުބރާ ގެނައުން. .7

 ލިޔެކިޔުންތަކާއި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ހޯދުންކޯޓުން  .8

 ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ލިޭބ ފައިސާއާއި ހަވާލުވުން ނުވަތަ ކޯޓަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ޖަމާކުރުން. .9

 

ސީލުކުރާ ފަރާތުގެ މަތީގައިވާ ކަންކަން އަހުރެން އަމިއްލައަށް ކުރުމެކޭ އެއްފަދައިން އެކަންކަން ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ާބރާއި އިޚްތިޔާރު )ތަމް
 ނަން(  އަށް ދީފީމެވެ. 
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 
 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

  ........................................................ފޯމް ނަމްބަރު :                          

  

 

 

 

 
 

 ................................................................. .................................................................................... ........................................................................ .........:   ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

 

 ،އަދި

 

 ................................................................. .......................................................................................................................................................  ......:   ފަރާތް   ދަޢުވާލިބޭ

 

 :   އިރުޝާދު 

،  ނަމަ ފޯމެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާ  ޚާއްޞަ ގައި ވަކި ޤަވާއިދު ބާވަތުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ   އޮންނަ އިޚްތިލާފު .1

ޖިސްމާނީ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި   އެންމެހައި މަދަނީ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާނީ މި ފޯމުންނެވެ.  އިޚްތިލާފު އޮންނަ ބާވަތުގެ

 އްސަލަތައް ވެސް ހުށަހަޅާނީ މި ފޯމުންނެވެ. އެހެނިހެން ޓޯޓުގެ މަ

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު :  

 (ރ) 65މ.، )ހ( 65.ޤަާވޢިދުެގ މ  ތުެގއަ މަދަނީ އިޖުރާ )  01ފޯމު  
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ޢަތުގެ  އެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީވާޤިޢާތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ވާޤިޢާކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކުރި    ދަޢުވާގޮތް ކަމަށް    ހިނގި  މައްސަލައިގައި ކަން .2

 ޔަތްކުރަން ވާނެއެވެ.  ޢާކުރާ ފަރާތް ރި ދަޢުވާ ތު ނުލިބި ހިނގައިދާނެކަން  ޞަ ލާގައި ހެކި ހުށަހަޅަން ފުރު މަރުޙަ

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ.  .3

 ކުލައިންނެވެ.   / ނ   ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު  12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ  ދިވެހި ބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓްގައި، ފޮންޓް ސައިޒް   .4

 . ނަމަ މި ފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ  މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލ މާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ  .5

  ނަމަ، ނުވަތަ އެއް ފަރާތްތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ  އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ .6

 ވާނެއެވެ.   މަނަންއެއިން ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ މަޢުލ މާތު ވަކިވަކިން ހި ނަމަ، 

 މިފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ މަޢުލ މަތު މިފޯމުގެ ފަހު ޞަފްހާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  .7

އަދި ޤާނ ނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ،  ،   ( ޕާސްޯޕޓުގެ ކޮީޕ  ،ނަމަ  ރައްޔިތެއް ނ ން ދިވެހި   ކާޑު )   .ނަމަ އެފަރާތުގެ އައި.ޑީ  މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ފަރުދަކު  .8

  ށަހަޅަން ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮީޕ، ޤާނ ނަކުން އުފައްދާފައިވާ އިދާރާއެއް ނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ މި ފޯމާއެކު ހު

 . ވާނެއެވެ 

ނަމަ، މި ފޯމާއެކު ޤާނ ނީ ޝަޚްޞަކުން    ނުވަތަ ޤާނ ނަކުން އުފައްދާފައިވާ އިދާރާއަކުން   ނަމަ،   މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤާނ ނީ ޝަޚްޞަކުން .9

 ނުވަތަ ޤާނ ނަކުން އުފައްދާފައިވާ އިދާރާއަކުން މައްސަލަ ހުށަޅަން ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 

ބައެއް .10 ލިޔުމެއްގެ  ލިޔުމެއް ނުވަތަ  ދި  މިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅާ  އެ   ބަހަކުން އޮވެފައި އެ   ނ ން އެހެން  ވެހިބަސްނަމަވެސް  ނުވަތަ    ލިޔުމެއް 

 ވާނެއެވެ.   ނަމަ، ތަރުޖަމާ ހުށަހަޅަން ލިޔުމެއްގެ ބައެއްގެ ތަރުޖަމާ ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓުން އަންގައިފި

 މިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އެވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު، ، އެކު ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދޭނަމަ އާއި މިފޯމުގައިވާ ދަޢުވާ .11

 

 ކުރާ ފަރާތް :   ދަޢުވާ   01

 

  އްމު ނަމާއެކު(ޢާ ) :ފުރިހަމަ ނަން 

   :އުފަން ތާރީޚް    : މުރުޢު 
ޕާސްޕޯޓް  / އައިޑީ ކާޑު ނަންަބރު

  : ނަންަބރު

 : މާރާތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   :   ދާއިމީ އެޑްރެސް

  : ޤައުމު 

 : މާރާތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   :  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

 : ޤައުމު 
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 : ނަންަބރުމޮަބއިލް   :  އީމޭލް އެޑްރެސް 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް :  

 ޞަފްޙާއެއް ހުށަހަޅާށެވެ. މަޢުލ މާތު އިތުރުވާނަމަ، މަތީގައިވާ މަޢުލ މާތުތައް ހިމަނައިގެން އިތުރު  
 

 

 

 

 ފަރާތް :   ލިބޭ   ދަޢުވާ   02

 

  އްމު ނަމާއެކު(ޢާ ) :ފުރިހަމަ ނަން 

   ޕާސްޯޕޓް ނަންބަރު /  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު   :އުފަން ތާރީޚް    : މުރުޢު 

 : މާރާތުގެނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   :   ދާއިމީ އެޑްރެސް

  : ޤައުމު 

 : މާރާތުގެ ނަންޢި / ނަންގޭގެ  

 : އަތޮޅާއި ރަށް   :  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

 : ޤައުމު 

 : ނަންަބރުމޮަބއިލް   :  އީމޭލް އެޑްރެސް 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް :  

 ޞަފްޙާއެއް ހުށަހަޅާށެވެ. މަޢުލ މާތު އިތުރުވާނަމަ، މަތީގައިވާ މަޢުލ މާތުތައް ހިމަނައިގެން އިތުރު  

 

 ހެކިންގެ ގޮތުގައި ޙާޟިރު ކުރަން އެދޭ މީހުންގެ މަޢުލ މާތު :   03

 

  އްމު ނަމާއެކު(ޢާ ފުރިހަމަ ނަން ) 

   ޕާސްޯޕޓް ނަންބަރު /  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު   :އުފަން ތާރީޚް    : މުރުޢު 

 : މާރާތުގެ ނަންޢި / ގޭގެނަން 
 :   ދާއިމީ އެޑްރެސް

 : އަތޮޅާއި ރަށް  
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  :ޤައުމު 

 
  މާރާތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން

: 

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 
 : އަތޮޅާއި ރަށް  

 :ޤައުމު 

 : ނަންަބރުމޮަބއިލް   :  އީމޭލް އެޑްރެސް 
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 (އިންޓްރެސްޓްެގ ފައިސާެގ މިންވަރު މި ތަނުަގއި ބަޔާންކުރަްނާވެނއެެވ. ަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ހޯދަން އެދޭ
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

   ، ބޮޑުފޮޅުދ އއ.       
 ދިވެހިރާއްޖެ.        
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 ތިޔަފަރާތާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ. މިލިޔުމާއިއެކުގައި ތިރީގައިވާ ފޯމުތައް    .1

 ދަޢުވާ ފޯމު .1
 އަށް އެއްަބސްވާ ފޯމުދަޢުވާމުޅި  .2
 ދަޢުވާގެ ަބޔަކަށް އެއްަބސްވާ ފޯމު .3
 ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ފޯމު  .4
 ފޯމު ގެރައްދު ދަޢުވާ .5
 އިތުރު ދަޢުވާގެ ފޯމު .6
 ކުރާ ފޯމުއިހްތިޞާޞްއާ މެދު އިއުތިރާޒު .7

ތިޔަފަރާތަށް   ނަންބަރުގައި ބުނެވުނު އެންމެހާ ލިޔުންތައްވަނަ  1މަތީގައިވާ    .2
 ؟ލިބިއްޖެތޯ

        .ެއާއެކެވ   .ެނ ނެކެވ 
 

 __________/_____/_____ : ލިބުނު ތާރީޚު  ތިޔަފަރާތައް ދަޢުވާފޯމާއި ލިޔުންތައް  .3

އައިޑެންޓީޓީ ކާޑު ނަންބަރު  "ދަޢުވާ ފޯމު" ގައި ތިޔަފަރާތުގެ ނަމާއި، އެޑްރެސް އަދި   .4
 ؟ލިޔެވިފައިވަނީ ރަގަޅަށްތޯ

 
 ނ ނެކެވެ.   ☐ އާއެކެވެ.        ☐ 

ޅު ނަންބަރު ލިޔެވިފައިވަނީ ރަގަޅަށް ކަމުގައި ނުވާ ނަމަ ރަގަކާޑު އެޑްރެސް އަދި އައިޑެންޓީޓީ  ދާއިމީ "ދަޢުވާ ފޯމު" ގައި ތިޔަފަރާތުގެ ނަމާއި،   .5
 ގޮތް: 

 ޢާއްމު ނަމާއެކު(ފުރިހަމަ ނަން )  

  :އުފަން ތާރީޚް  :ޢުމުރު  
އައިޑީ ކާޑު ނަންަބރު / ޕާސްޕޯޓް 

 :ނަންަބރު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެނަން 

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

 :ޤައުމު 

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:  :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 ސަމާލުކަމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިފޯމު ކޯޓަށް    14ލިބޭ ފަރާތަށް މި ލިޔުންތައް ލިބުމުން މި ލިޔުން ފުރިހަމަކޮށް ސޮއިކުރުމަށްފަހު  ދަޢުވާ 
ކުރި ފޯމުތަކުގެ ތެރެއިން ފޯމަކުން ދަޢުވާއަށް  ޙަވާލު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. މި ފޯމުގެ އިތުރުން މި ފޯމާ އެކުގައި ކޯޓުން  

  ފޯމުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އިޚްތިޔާރުކުރި ގޮތާ މުނާސަބު ފޯމު ނުވަތަ    ، އިޚްތިޔާރުކޮށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ވަކި ގޮތެއް  
ތިޔަފަރާތުގެ    ، ނަމަ   ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަނާޅައިފި   14ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ފޯމުތައް    14

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ކޯޓަށް    106ނ ނުގެ  ޤާ އިޖުރާއަތުގެ    ރުގައި މި ދަޢުވާ ނިންމުމުގެ ބާރު މަދަނީ ޙާޟި ޣައިރު  
ލިބުމުން   ފޯމު  މި  އަރުވަމެވެ. ޤާ ލިބިގެންވެއެވެ.  ލަފާ  މަޝްވަރާކުރުމަށް  ވަކީލަކާ  ފޯމުގެ    ނ ނީ  މި  މަޢުލ މާތު  އިތުރު 

 ފަހަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ. 



    

 

 ކޯޓް  އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދ  މެޖިސްޓްރޭޓްއަރިއަތޮޅު 
 aa.bodufolhudhoo@judiciary.gov.mv  އީމެއިލް: | aa.bodufolhudhoo.courts.gov.mv ވެބްސައިޓް:

 335 ެގ 131 ސަފްޙާ
 

 އަތޮޅާއި ރަށް :  

 :ޤައުމު 

 މޮަބއިލް ނަންަބރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  
 

 ތަނުގެ މަޢުލ މާތު: ލިޔެކިތުންތައް ފޮނުވަންޖެހޭ  ކޯޓުއަމުރު އަދި ދަޢުވާއާއި ގުޅޭ  .6

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އެޑްރެސް: 

 އަތޮޅާއި ރަށް :  

  މަގު: 

 ފަންގިފިލާ އަދި އެޕާޓްމެންޓް ނަމްަބރު:   

 ފަންގިފިލާ:  

 ޤައުމު: 

 މޮަބއިލް ނަންަބރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް :  
 

 

 

 ސޮއި ކުރުން 
ވިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރާ  ޙަވާލު ދަޢުވާ ފޯމާއި 

    :  ފަރާތުގެ
 :   ސޮއިކުރާ ފަރާތުގެވިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގައި ޙަވާލު ދަޢުވާ ފޯމާއި 

 :  ނަން
 

 ސޮއި :
 
 
 

 :   ތާރީޚް

 :  އިސިއްޔަތުޙަ
 
 
 

 

 :   އިރުޝާދު 

 މި ފޯމާއެކު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑްގެ ކޮީޕ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   .1
 ފޯމު ފުރުން އެދެިވެގންަވނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެެވ.  މި .2
 ގައެެވ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނެވ. 12ަގއި، ފޮންޓް ސައިޒް މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާްނާވނީ ދިެވހިބަހުްނ، ފަރުމާ ފޮންޓު .3
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އަށް ރައްދު  ދަޢުވާ  .  ދޭންވާނެއެވެ  ރައްދު  އަށް ދަޢުވާ   ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  14  ލިބުމުންދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް    ލިޔެކިޔުން އެހެނިހެން    ފޯމާއި  ދަޢުވާ
    ފަރާތަށް އަމަލުކުރެވިދާނެ އެވެ. އެއީ:  ލިބޭދަޢުވާ ގޮތަކަށް  4ދިނުމުގައި 

 ނުވަތަ ؛  އެއްބަސްވުން އަށްދަޢުވާ  ( މުޅ1ި)

 ނުވަތަ  : އެއްބަސްވުން ގެ ވަކި ބަޔަކަށް ދަޢުވާ ގެ ވަކިބަޔަކަށް އިންކާރުކޮށް، ދަޢުވާ (  2)

 ނުވަތަ   : ހުށަހެޅުން ދިފާޢެއް އަށް ދަޢުވާ އަށް އިންކާރުކުރުން އަދި/ނުވަތަ ދަޢުވާމުޅި   (3)

 އުފެއްދުން.  ސުވާލު މެދު އާ އިޙްތިޞާޞް ( އެކޯޓުން އެ މައްސަލަ ނުބެލޭނެ ކަމަށްބުނެ، ކޯޓުގ4ެ)

 

 :   އަށް އެއްބަސްވުންދަޢުވާމުޅި 

 . ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ  ކަންކަން  ވާލިބޭ ފަރާތުން އަންނަނިވި ޢު ދަ ،އެއްބަސްވާ ނަމަ  ފަރާތުން  ލިބޭދަޢުވާ  އަށްދަޢުވާ މުޅި

 އަދި  :  ފުރިހަމަކުރުން ލިޔުން އަންގައިދޭ ވިކަން ޙަވާލު ފޯމާ  ދަޢުވާ(  1)

 ފުރިހަމަކުރުން.  ފޯމު އްބަސްވާ އެ އަށްދަޢުވާ  ( މުޅ2ި)

 

 :   އެއްބަސްވުންގެ ބަޔަކަށް ދަޢުވާ

 ގެ އެހެންދަޢުވާ  ،އެއްބަސްވެ  ބަޔަކަށް   ވަކި  ގެދަޢުވާ   ،ބަދަލުގައި  އެއްބަސްވުމުގެ   އަށްދަޢުވާ  މުޅި  ފަރާތުން   ލިބޭދަޢުވާ   ،ދިނުމުގައި  ރައްދު   އަށްދަޢުވާ
 .ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ  ކަންކަން  އަންނަނިވި ،ނަމަ  އިންކާރުކުރާ ބަޔަކަށް

 އަދި  ؛ފުރިހަމަކުރުން  ލިޔުން  އަންގައިދޭ ވިކަންޙަވާލު  ފޯމާ ދަޢުވާ    (1)

 އަދި  ؛ފުރިހަމަކުރުން  ފޯމު އެއްބަސްވާ ބަޔަކަށް ވަކި   ގެދަޢުވާ (  2)

 . ފުރިހަމަކުރުން ފޯމު ދަޢުވާގެ ދިފާޢު   ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި  ދިފާޢެއް  ގެ އެއްބަސްނުވާ ބަޔާމެދުދަޢުވާ    (3)

 

 :   އިންކާރުކުރުންއަށް ދަޢުވާމުޅި 

 ، ނަމަ   ބޭނުންވާ  ހުށަހަޅަން   އެއްދަޢުވާ  ރައްދު  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ކުރާދަޢުވާ   ނުވަތަ /އަދި  ނަމަ  އިންކާރުކުރާ  އަށް ދަޢުވާ  މުޅި  ފަރާތުން  ލިބޭދަޢުވާ
 ؛  އެއީ  .ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ  ކަންކަން  އަންނަނިވި

 އަދި  ؛ ފުރިހަމަކުރުން ފޯމު އަންގައިދޭ  ބަލައިގެންފިކަން ފޯމު  ދަޢުވާ(  1)

   ނުވަތަ ؛ ފުރިހަމަކުރުން  ފޯމު ދިފާއު  ގެދަޢުވާ   (2)
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   . ފުރިހަމަކުރުން ފޯމު  ހުށަހަޅާ  ދަޢުވާ  ރައްދު  (3)

 

 :   އަންގައިދޭ ލިޔުން ވިކަންޙަވާލު  ފޯމާ ދަޢުވާ

 ވިކަންޙަވާލު   ފޯމާ  ދަޢުވާ  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ކޯޓަށް  ފަރާތުން  ލިބޭދަޢުވާ   ލިޔުމެއް  އަންގައިދޭ  ވިކަންޙަވާލު   ފޯމާ  ދަޢުވާ މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ފޯމެކެވެ.  
  މުއްދަތު   އެ   ،ނަމަ  ހުށަނޭޅޭ  ދިފާއު  ގެ ދަޢުވާ  ،ހަމަވާއިރު  މުއްދަތު   ކަނޑައަޅާފައިވާ  ރައްދުދިނުމަށް  އަށްދަޢުވާ  ،ބޭނުމަކީ  ހުށަހެޅުމުގެ  ލިޔުން   އަންގައިދޭ

 ލިބޭ ދަޢުވާ  އާމެދުއިޙްތިޞާޞް  ކޯޓުގެ  އެދުމަށާއި، އެ މައްސަލައަކީ އެ ކޯޓުން ބެލޭނެ މައްސަލައެއް ނ ންކަމަށް ބުނެ   ކޯޓުގައި  އިތުރުކޮށްދިނުމަށް
އެންގުމެވެ.    14  ލުއުފައްދާކަންފަރާތުން ސުވާ  ތެރޭގައި ކޯޓަށް  ށް ޖަވާބު ދިނުމަށް  އަދަޢުވާލިޔުން    އަންގައިދޭ  ވިކަންޙަވާލު   ފޯމާ  ދަޢުވާދުވަހުގެ 

 ގާނ ނީ ނަތީޖާއެއް ނިކުންނާނެއެވެ. އެއީ:  2 ،ނަމަ ހުށަނާޅައިފި ފަރާތުން  ލިބޭދަޢުވާ  ހަމަވާއިރު ދުވަހުގެ މުއްދަތު   14ދީފައިވާ 

 .އެދެވިދާނެއެވެ ފަރާތަށް   ކުރާދަޢުވާ  އެ މައްސަލައިގައި ހުކުމްކުރުމަށް ހާޒިރުގައި  ޣައިރު ފަރާތުގެ  ލިބޭދަޢުވާ (  1)

 . ބެލޭނެއެވެ ކަމަށް  ލުކުރީޤަބ   އިޙްތިޞާޞް ކޯޓުގެ  ފަރާތުން ލިބޭދަޢުވާ   (2)

 

 

 ؟ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރާނީ ކާކު  އަންގައިދޭ ވިކަންޙަވާލު  ފޯމާ ދަޢުވާ

 އެ  ، ސޮއިކުރާނީ  ލިޔުމުގައި  އަންގައިދޭ  ވިކަން ޙަވާލު  ފޯމާ   ދަޢުވާ  ،ޝަޚްޞެއްނަމަ  ގާނ ނީ  އެނ ންވެސް   ނުވަތަ  ކުންފުންޏެއް  ފަރާތަކީ   ލިބޭ ދަޢުވާ
  ލިބިގެންވާ   ންރައްކާތެރިކަ  ނުވަތަ  ކުޑަކުއްޖެއް  ފަރާތަކީ  ލިބޭދަޢުވާފަރާތުންނެވެ.    ކަނޑައަޅާ  ތަނަކުން  އެ  ތަމްސީލުކުރުމަށް  ޝަޚްޞެއް  ގާނ ނީ
 . ފަރާތުންނެވެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޙިމާޔަތްކުރުމަށް  މަސްލަހަތު  އެފަރާތެއްގެ  ،ސޮއިކުރާނީ  ލިޔުމުގައި  އަންގައިދޭ   ވިކަންޙަވާލު   ފޯމާ  ދަޢުވާ  ،ނަމަ  ފަރާތެއް

 އެޑްރެހެއް  ފޮނުވަންވީ  ލިޔެކިޔުންތައް  އެޑްރެސް  ފޮނުވަންވީ  ލިޔުން  ފަރާތަށް   ލިބޭދަޢުވާ  ލިޔުމުގައި  އަންގައިދޭ  ވިކަންޙަވާލު  ފޯމާ  ދަޢުވާ
 .  ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

 

 :  އެޑްރެސް ކުރާނޭ ޙަވާލު ލިޔެކިޔުން 

 ،ނަމަ  ވަކީލު   ގާނ ނީ   ސޮއިކޮށްފައިވަނީ  ލިޔުމުގައި   އަންގައިދޭ  ވިކަންޙަވާލު   ފޯމާ  ދަޢުވާ   އަދި   ،ނަމަ  ވަކީލެއް  ގާނ ނީ  ތަމްސީލުކުރަނީ  ފަރާތް  ލިބޭ ދަޢުވާ
 ލިބޭ ދަޢުވާ.   އެޑްރެހަށެވެ  މަސައްކަތު  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ   ވަކީލުގެ  ގާނ ނީ  ،ވާންވާނީ  އެޑްރެސް  ބަޔާންކުރާ  ލިޔުމުގައި  އަންގާ  ވިކަންޙަވާލު   އާދަޢުވާ
 ލިބޭ ފަރާތުން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  ދަޢުވާ  އެޑްރެހެއް ކުރާޙަވާލު  ލިޔެކިޔުން ،ނަމަ  އައްޔަންކޮށްފައިނުވާ ވަކީލެއް  ގާނ ނީ  ތަމްސީލުކުރުމަށް  ފަރާތް
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 :   އިޢުތިރާޒުކުރުމުގެ ފޯމުއާ މެދު  އިޙްތިޞާޞް 

  ކޯޓަށް   މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ  އިޙްތިޞާޞް   ނިންމުމުގެ  ގޮތެއް  އާ މެދުދަޢުވާ  އެ  ،ބަލައި  ދަޢުވާ   އެ  ، ވުމަށްފަހުޙަވާލު   ފޯމާދަޢުވާ  ފަރާތުން  ލިބޭ ދަޢުވާ
 ކޯޓުން   އެ ، ވީނަމަވެސް  ލިބިދީފައި ކޯޓަށް  އެ އިޙްތިޞާޞް  ބެލުމުގެ  މައްސަލަ އެފަދަ  އުސ ލުން އާންމު ނުވަތަ   ،ނަމަ ފެނިއްޖެ  ލިބިގެން ނުވާކަމަށް

ކުރިއަށް    ނުވަތަ  ބެލުމުގެ  ދަޢުވާ  އެ  ،ބަދަލުގައި  ރައްދުދިނުމުގެ  އަށްދަޢުވާ  ،ނަމަ   ފެނިއްޖެ  ކަމަށް  ވުޖ ދުގައިވާ  ތެއްޙާލަ  ބަލައިގެންނުވާނެ  މައްސަލަ  އެ
 ހުށަހެޅުމެއް  މިފަދަ.  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ  ކޯޓަށް  ފަރާތަށް   ލިބޭ ދަޢުވާ  އެދި   ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް  ލިބިގެން ނުވާކަމަށް   ކޯޓަށް   އެ   އިޙްތިޞާޞް   ގެންދިޔުމުގެ 

 .  ވާނަމައެވެ ހުށަހަޅާފައި ކޯޓަށް  ލިޔުން  އަންގައިދޭ ވިކަންޙަވާލު   ފޯމާ ދަޢުވާ އިސްވެދިޔަ ބައިގައި ބަޔާންކުރި ފަދައިން ،ހުށަހެޅޭނީ ކޯޓަށް 

  އަންގައިދޭ   ވިކަންޙަވާލު   އާދަޢުވާ  ،ހުށަހެޅޭނީ  މައްސަލައެއް  ލިބިގެން ނުވާކަމަށް ކޯޓަށް  ކޯޓަށް  އެ  އިޙްތިޞާޞް  ނިންމުމުގެ   ގޮތެއް  ދު އާ މެދަޢުވާ
 އެ   ،އެހެންނަމަވެސް.  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ހެކި   ބާރުދޭ  ހުށަހެޅުމަށް  އެ  ހުށަހެޅުމާއެކު  އަދި އެ.  ތެރޭގައެވެ  ދުވަހުގެ  14ހުށަހަޅާތާ    ކޯޓަށް  ލިޔުން

 އާ ދަޢުވާ   .ނުޖެހޭނެއެވެ  ހުށަހަޅާކަށް   ދިފާއު  ގެދަޢުވާ   ފަރާތުން  ލިބޭދަޢުވާ   ކުރިން   ބޭއްވުމުގެ   އަޑުއެހުމެއް  ކޯޓުން  ނިންމުމަށް   ގޮތެއް  ހުށަހެޅުމާމެދު 
 އްސަލައެއް މަ  އުފައްދައި  ސުވާލު  އާމެދުއިޙްތިޞާޞް  ކޯޓުގެ  ފަރާތުން  ލިބޭދަޢުވާ ތެރޭގައި    ދުވަހުގެ  14ހުށަހަޅާތާ    ކޯޓަށް   ލިޔުން  އަންގައިދޭ  ވިކަންޙަވާލު 

  ފަރާތުން   ލިބޭ ދަޢުވާ  ލިބިގެންވާކަން   ކޯޓަށް  އެ  އިޙްތިޞާޞް   ނިންމުމުގެ  ގޮތެއް  އާމެދުދަޢުވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ   ،ބެލެވޭނީ  ނުވާނަމަ   ހުށަހަޅާފައި
   . ކަމުގައެވެ  ލުކޮށްފައިވާޤަބ 
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 ،  ބޮޑުފޮޅުދ އއ.       

 .................................................ފޯމް ނަމްބަރު :                 ދިވެހިރާއްޖެ.       

           

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 )ށ( 101)މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤަާވޢިދުެގ މ. 03ފޯމު  

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު
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 އިރުޝާދު 

 ދިެވހިރާއްޖޭެގ މި ފޯމު ހުށަހަޅާނީ ދަޢުާވ ފޯމުަގއިާވ ދަޢުާވއަކީ މިހާރު މި ދަޢުާވ ހުށަހެޅިފައިާވ ކޯޓުެގ ބަދަލުގައި، މި ދަޢުާވެގ މައްސަލަ ބެލޭނީ .1

ަވނަ    4އިޖުރާއަތުެގ ޤާނ ުނެގ    އެހެން ރަށެއްެގ ކޯޓަކުން ކަމަށް ޤަބ ލުކުރެޭވ ަނމައެެވ. އެކިއެކި ކޯޓުތަކުން ބެލޭނެ މައްސަލަތައް ލިޔެފައިަވނީ މަދަނީ

 ދުަވހުެގ ތެރޭގައި މި ފޯމު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަްނާވނެއެެވ.  14ބާބުގައެެވ. މިފޯމު ހުށަހަޅާ ަނމަ، ލިޔުްނތައް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިެގން 

ޙަާވލުިވކަން އަްނާގ ލިޔުމެެވ. ދަޢުާވއަށް  ިމ ފުޯމެގ ިއުތުރްނ ިމަވުގުތ ޯކަޓްށ ުހަށަހަޅްނެޖހޭީނ ަހަމެއަކިނ ަދުޢވާ ފާޯމިއ  ،  މި ފޯމު ހުށަހަޅާ ނަމަ  .2

ހަޅާ ތާރީޚުން ރައްދުދޭ އެހެނިހެން ފޯމުތައް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނީ ކޯޓުެގ އިޙްތިޞާޞްއާ މެދު ކޯޓުން ަވކި ޮގތެއް ނިންމުމުްނނެެވ. މި ފޯމު ކޯޓަށް ހުށަ

 ތެއް ނިްނމަްނާވެނއެެވ. ދުަވހުެގ ތެރޭގައި ކޯޓުެގ އިޙްތިޞާޞްއާ މެދު ކޯޓުްނ ޮގ 45ފެށުެގން ލަސްެވެގން 

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެިވެގންަވނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެެވ.  .3

 ގައެެވ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނެވ.  12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރަްނާވނީ ދިެވހި ބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓްގައި، ފޮންޓް ސައިޒް  .4

 . ފައި ނުާވަނމަ މި ފޯމު ބަލައި ނުަގެނޭވެނއެެވމި ފޯމުަގއި ފުރިހަމަ ކުރަްނޖެހޭ މަޢުލ މާތު ފުރިހަމަކޮށް .5

 

 ކޯޓުގެ އިޙްތިޞާޞްއާއި މެދު ސުވާލު އުފައްދާ ސަބަބު  01

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

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

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

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

 

 އިޙްތިޞާޞްއާއި މެދު ސުވާލު އުފައްދާ ގޮތަށް ބާރުދޭ ހެކި  02

1.  ............................................................................................................................. ....................................................... 

2. ........................................................................... ........................................................................................................ 

 

 އެދޭ ގޮތް  03

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

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

 .............................................................................................................................. ...................................................................
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 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލ މާތަކީ ތެދު މައުލ މާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ. 

 ސޮއި: 

_______________________________________________ 

 ނަން:  

_______________________________________________ 

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:  

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު:  

_______________________________________________ 
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 ،  ބޮޑުފޮޅުދ އއ.       
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 

  

 

 

 

 :    ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

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

 ،އަދި

 

 :   ފަރާތް   ދަޢުވާލިބޭ

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

 

 :   އިރުޝާދު 

ފަރާތަކަށް ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވެވޭނީ ކޯޓުގެ ހުއްދައާ  ކުޑަކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރާ   .6

 . އިންނެވެ 11 ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު ދުގެޢިވާ ޤަ  މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ އެދޭނީ  އެކުގައެވެ. ކޯޓުގެ ހުއްދައަށް 

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ.  .7

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ.  12ޓްގައި، ފޮންޓް ސައިޒް މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ ދިވެހި ބަހުން، ފަރުމާ ފޮން .8

)ހ(  106އަތުެގ ޤަާވޢިދުެގ މ. މަދަނީ އިޖުރާ )  04ފޯމު    

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު :  
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 . މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލ މާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ މި ފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ .9

 ޞަފްޙާގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލ މާތު، ފޯމުގެ ފަހު   .10

 

   :   މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް   01

 : އްމު ނަމާއެކު( ޢާ  ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު   :އުފަން ތާރީޚް     : މުރުޢު 

 :  މާރާތުގެ ނަންޢި /  ގޭގެ ނަން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   :  ދާއިމީ އެޑްރެސް

  :ޤައުމު 

 :  މާރާތުގެ ނަންޢި /  ގޭގެ ނަން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 :   ނަންބަރުމޮބައިލް   :  އީމޭލް އެޑްރެސް 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް :   02

 : އްމު ނަމާއެކު( ޢާ  ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު   :އުފަން ތާރީޚް     : މުރުޢު 

 :  މާރާތުގެ ނަންޢި /  ގޭގެ ނަން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   :  ދާއިމީ އެޑްރެސް

  :ޤައުމު 

 :  މާރާތުގެ ނަންޢި /  ގޭގެ ނަން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 :   ނަންބަރުމޮބައިލް   :  އީމޭލް އެޑްރެސް 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  
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 ބައި(  )ފޯމުގެ ދެވަނަ

   އަށް އެއްބަސްވަމެވެ. މުޅި ދަޢުވާދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ އަހުރެން 

 :   އަށް އެއްބަސްވާ ގޮތް   ދަޢުވާ   03

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

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

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

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

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

 މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ކަމަށް އެއްބަސްވާގޮތް :   04

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

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

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

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

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

 ކަން ނުވަތަ ނ ންކަން : އެދޭ   ކުރުމަށް   ޝަރީޢަތް ހިންގުމެއް ނެތި ޙުކުމް   05

 އާނ. ☐

 ނ ން.  ☐

 

 _______/___/___   :   ކުރާނެ ތާރީޚު ޞް  ޚަލާ   ދަޢުވާއެއް ނަމަ އެ ފައިސާ ދައްކާ،   މިދަޢުވާ އަކީ ފައިސާ ހޯދުމުގެ   06

 

 :   ގޮތް   ހުށަހަޅާ މި ދަޢުވާގައި ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކަން    07

 އެއްފަހަރާ ވަގުތުން   ☐

      ބަޔަށް ބަހާލައިގެން 3ފައިސާގެ ޢަދަދު  ☐

      ބަހާލައިގެންބަޔަށް  6ފައިސާގެ ޢަދަދު  ☐
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      ބަޔަށް ބަހާލައިގެން  12ފައިސާގެ ޢަދަދު  ☐

 

 

 

 :   ފައިސާ ދައްކަން ބޭނުންވަނީ   08

     ސީދާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް  ☐

    ކޯޓަށް ☐

 

 ބައި(  )ފޯމުގެ ތިންވަނަ   

 އިޤުރާރު : 

 

 އިޤުރާރުވަމެވެ. މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލ މާތަކީ ތެދު މަޢުލ މާތުކަމަށް އަހުރެން  

   : ސޮއި

 ______________ _______________________________________________  : ނަން

 _______________________________________________  :  ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު މަޤާމު

 _____________ _______________________________________________ :  ތާރީޚު

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި : 

   .ފަރާތްތަކުެގ ދިެވހިރައްޔިތެއްކަން އަންަގއިދޭ ކާޑާއި، ކޮޕީ / ފަރާތް ހުށަހެޅި މައްސަލަ .1
 އެލިޔުމެއްެގ ކޮޕީ މައްސަލައަށް ބޭނުްނާވ ޝަރުޢީ އެހެން ލިޔުމެއް ާވނަމަ  .2
 އެކަމަށް އެދޭ ފޯމު  ، ަވކީލަކު ނުަވތަ ބަދަލުަގއި މީހަކު ހުށަހަޅާނަމަ  .3

 



    

 

 ކޯޓް  އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދ  މެޖިސްޓްރޭޓްއަރިއަތޮޅު 
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 ....................................................ފޯމް ނަމްބަރު :                  

           

  

 

 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 
                     ______________________________________ 

 

   އަދި

 ދަޢުާވލިބޭ ފަރާތް: 

 

 

 

 

 

 

 އިރުޝާދު 

 (131މ.، 112މ.، )ހ( 107ދުެގ މ.ޢިވާ ޤަ ޖުރާއަތުެގ މަދަނީ އި) 05ފޯމު  

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



    

 

 ކޯޓް  އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދ  މެޖިސްޓްރޭޓްއަރިއަތޮޅު 
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ޙުކުމް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށް ފަހު، އަދި ދަޢުވާ    ބޭއްވުމެއްނެތި  އަޑުއެހުމެއް  ޝަރީޢަތުގެ  .1

 ލިބޭފަރާތުން މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވެފައި ވާނަމައެވެ. 

 މިފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް މިފޯމުގެ ފަހު ޞަފްޙާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  .2

 

 

 

 

 އެދޭ ސަބަބު   ކޮށްދިނުމަށް  ޙުކުމް   ހިންގުމެއްނެތި   ތް ޝަރީޢަ  01

 

 އަށް އެއްބަސްވެފައި އޮތުން ދަޢުވާދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން   ☐

 ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ  ☐

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ރައްދު ދަޢުވާއަށް ނުވަތަ އިތުރު ދަޢުވާއަށް ރައްދު ދީފައި ނުވާތީ  ☐

 ހުށަހަޅާފައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާގެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ދަޢުވާގެ ޖަވާބުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ☐

 ނުވާތީ.   

 

 

 ޙުކުމް ކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ނަމަ، ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމް އޮންނަންވީ ގޮތް   ނެތި   ބޭއްވުމެއް   އަޑުއެހުމެއް   ޝަރީޢަތުގެ  02

 

 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން: 

______________________________________________ 



    

 

 ކޯޓް  އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދ  މެޖިސްޓްރޭޓްއަރިއަތޮޅު 
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 :   ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

އަދި ޤާނ ނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ، ،   ( ޕާސްޯޕޓުގެ ކޮީޕ   ،ނަމަ  ދިވެހި ރައްޔިތެއް ނ ން  ކާޑު )   .ނަމަ އެފަރާތުގެ އައި.ޑީ  ފަރުދަކު   ފޯމު ހުށަހަޅަނީމި  .1

  ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮީޕ، ޤާނ ނަކުން އުފައްދާފައިވާ އިދާރާއެއް ނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގެ ކޮީޕ މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ސެޓްފިކެޓް އޮފް  

 . ވާނެއެވެ 
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 ،  ބޮޑުފޮޅުދ އއ.       
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

  

 

 
 

 ................................................................. .................................................................................... ........................................................................ .........ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް : 

 

 ،އަދި

 

 ............................................................. .... .......................................................................................................................................................  ......ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް :  

 

 އިރުޝާދު: 

 

 ދުވަސް ތެރޭގައި މިފޯމު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   14ލިޔުންތައް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން  .1

ދަޢުވާގެ  ލިބިފައިވާ    ގުޅޭގޮތުން، މިފޯމާއި އެކުނަމަ، އެއްބަސްނުވާ ބަޔާއި    ދަޢުވާގެ ބަޔަކަށް އެއްބަސްވެ ދައުވާގެ ބަޔަކަށް އެއްބަސްނުވާ  .2

 ދުވަސް ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.  14ލިޔުންތައް ލިބުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން  ،ދިފާޢު ފޯމު

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ.  .3

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ.  12ސައިޒް   ޓުގައި، ފޮން މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ ދިވެހި ބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓު  .4

 . މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލ މާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ މި ފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ .5

 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ޙާހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލ މާތު، މިފޯމުގެ ފަހު ޞަފް މިފޯމާއިއެކު .6

 (  111އަތުެގ ޤަާވޢިދުެގ މ.މަދަނީ އިޖުރާ )  06ފޯމު  

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު :  
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 ދަޢުވާ އާ ގުޅޭގޮތުން އެއްބަސްވާ ކަންކަން :   01

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 ދަޢުވާ އާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްބަސްނުވާ ކަންކަން :   02

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 ދަޢުވާގެ އިންކާރުކުރާ ބަޔަށް އިންކާރުކުރާ ސަބަބު :   03

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 :   ގޮތް   ކަމަށް އެއްބަސްވާ   ހިނގާފައިވާ ގޮތް   އްސަލައިގައި ކަން މަ   04

1. …………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………… 

 ކަން ނުވަތަ ނ ންކަން : އެދޭ   ކުރުމަށް   އެއްބަސްވާ ބަޔާ މެދު ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމެއް ނެތި ޙުކުމް   05

 އާން ☐

 ނ ން  ☐

 ___ /___ /_______   :   ކުރާނެ ތާރީޚު އެއްބަސްވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞް   ދަޢުވާ އަކީ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ދަޢުވާއެއް ނަމަ   މި   06

 : އެއްބަސްވާ ނަމަ ފައިސާ ދައްކަން ހުށަހަޅާ ގޮތް  ދައްކަން    އެއް ފައިސާ   07
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 އެއްފަހަރާ ވަގުތުން   ☐

 ބަޔަށް ބަހާލައިގެން  3ފައިސާގެ ޢަދަދު  ☐

     ބަޔަށް ބަހާލައިގެން 6ފައިސާގެ ޢަދަދު  ☐

 ބަޔަށް ބަހާލައިގެން  12ފައިސާގެ ޢަދަދު  ☐

 :   ފައިސާ ދައްކަން ބޭނުންވަނީ   08

     ސީދާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް  ☐

      ކޯޓަށް ☐

 

 ބައި(  )ފޯމުގެ ދެވަނަ

 ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް : 

 ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތް  09

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

 މަގު:  

 ފަނގިފިލާ:  

 އަތޮޅާއި ރަށް:  

 ޤައުމު:   

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 
 މަގު:  

 އަތޮޅާއި ރަށް:  

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  
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 ބައި(  )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ

 އިޤުރާރު : 

 

 މަޢުލ މާތަކީ ތެދު މަޢުލ މާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ. މިފޯމުގައި ދީފައިވާ  

 : ސޮއި

 ______________ :_______________________________________________ ނަން

 :_______________________________________________  މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު

 _____________ _______________________________________________: ތާރީޚު

 

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި: 

 މި ފޯމާއެކު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮީޕ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   .7
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 ،  ބޮޑުފޮޅުދ އއ.       
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު :             

      

  

 

 

 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް:     ______________________________________  

 

 އަދި 

     

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް:      ___________________________________        

 

 އިރުޝާދު 

 މުޅި ދަޢުވާ އަށް އިންކާރުކުރާ ނަމަ ފުރާނީ މިފޯމެވެ.   .1

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ފޯމު ކޯޓަށް   14ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާސަށް އިޢުތިރާޒު ނުކުރާ ނަމަ، ދަޢުވާގެ ލިޔުންތައް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން  .2

 ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. 

ފާޢު ފޯމު ހުށަހަޅާނީ އިހްތިޞާޞްއާ މެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުން،  ކޯޓުގެ އިހްތިޞާޞްއާ މެދު ސުވާލު އުފައްދާ ނަމަ ދަޢުވާގެ ދި  .3

 އެ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.  

 މި ފޯމު ފުރުމުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން:  .4

 (114މ.)މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤަާވޢިދުެގ  07ފޯމު  

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު 



    

 

 ކޯޓް  އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދ  މެޖިސްޓްރޭޓްއަރިއަތޮޅު 
 aa.bodufolhudhoo@judiciary.gov.mv  އީމެއިލް: | aa.bodufolhudhoo.courts.gov.mv ވެބްސައިޓް:

 335 ެގ 150 ސަފްޙާ
 

 ވާނެއެވެ. )ހ( ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އިޢުތިރާފުވާ ވާޤިޢާތައް ވަކިވަކިން ބަޔާންކުރަން 

 )ށ( ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އިންކާރުކުރާ ވާޤިޢާތައް ވަކިވަކިން ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ. 

)ނ( ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އޭނާއަށް ޔަގީންނުކުރެވޭ ވާޤިޢާއެއް އޮތް ނަމަ އެކަން ޔަގީން ނުކުރެވޭކަން  

 ރެވޭ ނަމަ އެކަމެއް ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ.ނުވަތަ އޭގެ ތެދުކަން ކަށަވަރުނުކު

)ރ( ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ދިފާއުގައި ބޭނުންކުރަން ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކެއް ހުރި ނަމަ އެ ލިޔުންތަކަށް ޙަވާލާދީ އެކަން  

 ފާހަގަކުރަން ވާނެއެވެ.  

 )ބ( ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ތުހުމަތަކަށް އިންކާރުކުރާ ނަމަ އޭގެ ސަބަބު ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ. 

ހިނގާފައިވަނީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ގޮތަށް ކަމުގައިނުވާ ނަމަ މައްސަލަ ހިނގި ގޮތް    )ޅ( މައްސަލައިގައި ކަން

 ކަމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ބަޔާންކުރާ ގޮތް ދަޢުވާ ފޯމުގައި ލިޔަންވާނެއެވެ.  

މެނޭ ވާޤިޢާއެއްގެ މައްޗަށް  މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގި ގޮތް ކަމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ބަޔާންކުރި ވާޤިޢާތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހި .5

 ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާގައި ހެކި ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތު ނުލިބި ހިނގައިދާނެކަން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ރިޢާޔަތްކުރަން ވާނެއެވެ.  

ވާގެ ދިފާއު  ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންގާ ލިޔުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި ވީނަމަވެސް، ކަނަޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދަޢު  .6

 ހުށަހަޅާފައިނުވާ ނަމަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމް ކުރެވިދާނެއެވެ. 

ދަޢުވާ    ދަޢުވާއަށް ދިފާޢު ހުށަހަޅާއިރު، ރައްދު ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ އިތުރު ދަޢުވާއެއް ކުރާނަމަ، އެފަދަ ދަޢުވާއެއް ކުރާނީ އެކަމަށް ރައްދު .7

( އިންނެވެ. ރައްދު ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ އިތުރު ދަޢުވާއެއްކުރާ ނަމަ ދިފާޢު  13ފޯމު ތުރު ދަޢުވާ ފޯމު )( އިން އަދި އ10ިފޯމު ފޯމު )

 ފޯމާއެކު އެ ފޯމު)ތައް( ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ.  .8

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ.  12 ސައިޒް މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރަންވާނީ ދިވެހި ބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓުގައި، ފޮންޓް .9

 . މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލ މާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ  .10

 ވެ. މި ފޯމު ފުރާއިރު ޤާނ ނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ ނަމަ، މިފޯމުގައި ސޮއިކުރާނީ ޤާނ ނީ ވަކީލެ  .11
 މިފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލ މާތު، މިފޯމުގެ ފަހު ޞަފްޙާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  .12
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 މުޅި ދަޢުވާއަށް އަހުރެން އިންކާރު ކުރަމެވެ.   01

 

 ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރާ ސަބަބު: 

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

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

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

 ............................................................................................................................. ......................................... 
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   ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދީގެން މި ބައި ލިޔުމަށް(
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 ............................................................................................................................. ...................... ...............................................
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 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެދޭ ގޮތް   03
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 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި( 

 މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން އެދޭގޮތް 

 

 ؛ ޙައްލުކުރަން ބޭނުން ނަމަ ޙައްލުކުރަން އެދެނީމައްސަލަ   04

 ކޯޓުން ބޭރުގައި   ☐

 ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި         ☐

 

 ؛ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން އެދެނީ  05

 ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން  ☐

 އަވަސް ނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން  ☐

 ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން     ☐

 )ފޯމުގެ ތިންވަނަ ބައި( 

 ތަމްސީލުކުރުން 

 ޤާނ ނީ ވަކީލު މެދުވެރިކޮށް  ☐

 އަމިއްލައަށް   ☐

 ޤާނ ނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާ ނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ނަމަ އެފަރާތެއްގެ މަޢުލ މާތު: 06

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

   :އުފަން ތާރީޚް    :ޢުމުރު  
އައިޑީ ކާޑު ނަންަބރު / ޕާސްޕޯޓް 
  :ނަންަބރު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު 
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 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 :ޤައުމު  

 މޮަބއިލް ނަންަބރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް :  

 

 ޤާނ ނީ ވަކީލެއް ނަމަ : 

 ................................ ހުވައިކުރި ތާރީޚް:  ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު : .............................. 

 ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ްޕރެކްޓިސްގެ ނަން : .......................................................... 

 ................................... އޮފީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ މަޤާމު : ...................................................................

 

 ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް :  07

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 :ޤައުމު  

 މޮަބއިލް ނަންަބރު :  އެޑްރެސް : އީމޭލް  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް :  
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 )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ ބައި(  

 ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް : 08

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :ކާޑު ނަންަބރު / ޕާސްޕޯޓް ނަންަބރުއައިޑީ    :އުފަން ތާރީޚް    :ޢުމުރު  

 ގޭގެނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން:  

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން 

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 :ޤައުމު  

 މޮަބއިލް ނަންަބރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް :  

 

 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް : 09

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އުފަން ތާރީޚް  :ޢުމުރު  
އައިޑީ ކާޑު ނަންަބރު / ޕާސްޕޯޓް 

 :ނަންަބރު 

 :ގޭގެނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން 

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

 :ޤައުމު 

 ގޭގެނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން:  

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 :ޤައުމު  

 މޮަބއިލް ނަންަބރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް :  
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 )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ ބައި( 

 އިޤުރާރު 

 

 މަޢުލ މާތަކީ ތެދު މަޢުލ މާތު ކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ. މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ  

 ސޮއި: 

_______________________________________________ 

 ނަން:  

_______________________________________________ 

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:  

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު:  

_______________________________________________ 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:  

 މި ފޯމާއެކު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮީޕ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  1
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`  

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 ............ ......ފޯމް ނަމްބަރު : ........  

  

 

 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް : 

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

 

 ،އަދި

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް : 

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

 އިރުޝާދު 

 ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި ދަޢުާވެގ ދިފާޢުއަށް ދަޢުާވކުރާ ފަރާތުން ޖަާވބު ދޭްނާވެނއެެވ.  14ދަޢުާވކުރާ ފަރާތަށް ދަޢުާވެގ ދިފާޢު ލިބޭ ދުަވހުން ފެށިެގން  .11

އިންކާރުކުރާކަން  މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރަްނާވނީ ދަޢުާވލިބޭ ފަރާތުން ދައުާވެގ ދިފާޢުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކޮްނމެ ާވޤިޢާއަކަށް އެއްބަސްާވކަން ނުަވތަ .12

ފޯމު ފުރިހަމަކުރަންާވނީ ދަޢުާވލިބޭ ފަރާތުްނ ދައުާވެގ ދިފާޢުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކޮންމެ  ތުހުމަތަކަށް  ަވކިަވކިން އެނޭގނެ ޮގތަކަށެެވ. މި 

ުނަވތަ ޝަފަހީ   އެއްބަސްާވކަން ުނަވތަ އިންކާރުކުރާކަްނ ަވކިަވކިން އެނޭގނެ ޮގތަކަށެެވ. އިންކާރުކުރާ ނަމަ، އިންކާރު ކުރާ ސަބަބު ކިތާބީ ހެއްކަށް

 ދީ ބަޔާންކުރަްނާވެނއެެވ.ހެއްކަށް ޙަާވލާ

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެިވެގންަވނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެެވ.  .13

 ގައެެވ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނެވ. 12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާްނާވނީ ދިެވހިބަހުްނ، ފަރުމާ ފޮންޓުަގއި، ފޮންޓް ސައިޒް  .14

 ފުރިހަމަކޮށްފައިުނާވ ނަމަ މި ފޯމު ބަލައި ނުަގެނޭވެނއެެވ.މި ފޯމުަގއި ފުރިހަމަކުރަްނޖެހޭ މަޢުލ މާތު  .15

 މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ތަކެތީެގ މަޢުލ މާތު، ފޯމުެގ ފަހު ޞަފްޙާގައި ބަޔާްނކުރެިވފައި ާވެނއެެވ. .16

 (116)މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤަާވޢިދުެގ މ. 08ފޯމު  

 :ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު 

: 
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   : މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް    01

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް :    -02

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  
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)މި ފޯމުގެ ފަހަތުގައިވާ އިރުޝާދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ދައުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ދިފާޢުއަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދޭ ޖަވާބު    - 03

 ކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީގެން މި ބައި ލިޔުމަށް(  

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

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

 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ސުވާލުކުރަންހުރި ނަމަ އެ ސުވާލުތައް   - 04

1........................................................................................................... ... 

2............................................................................................................... . 

 އިޤުރާރު 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލ މާތަކީ ތެދު މަޢުލ މާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ. 

 ސޮއި: 

_______________________________________________ 

 ނަން:  

_______________________________________________ 

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:  

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު:  

_______________________________________________ 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި : 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް / ފަރާތްތަކުެގ ދިެވހިރައްޔިތެއްކަން އަންަގއިދޭ ކާޑާއި، ކޮޕީ.  .1

 މައްސަލައަށް ބޭނުްނާވ ޝަރުޢީ އެހެން ލިޔުމެއް ާވނަމަ އެލިޔުމެއްެގ ކޮޕީ  .2
 އެކަމަށް އެދޭ ފޯމު  ، ލުަގއި މީހަކު ހުށަހަޅާނަމަ ަވކީލަކު ނުަވތަ ބަދަ .3
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 ......................................ފޯމް ނަމްބަރު :              

 

  

 

 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް: 

______________________________________ 

 އަދި 

 ___________________________________________ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް:           

 

 

 އިރުޝާދު 

ދުަވހުެގ  14ރައްދު  ދަޢުާވލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ދައުާވެގ ދިފާޢަށް ދަޢުާވކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ޖަާވބުެގ ރައްދުަގއި ދަޢުާވލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ  .1

 ތެރޭަގއި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ާވެނއެެވ.  

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެިވެގންަވނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެެވ.  .2

 ގައެެވ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނެވ.  12ނީ ދިެވހި ބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓްގައި، ފޮންޓް ސައިޒް މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާްނާވ .3

 . މި ފޯމުަގއި ފުރިހަމަކުރަްނޖެހޭ މަޢުލ މާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިުނާވ ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުަގނެޭވނެއެެވ .4

 . މަޢުލ މާތު ފޯމުެގ ފަހު ޞަފްޙާަގއި ބަޔާްނކުރެިވފައިާވނެއެެވމި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީެގ  .5

 

 )ހ( 117)މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤަާވޢިދުެގ މ. 09ފޯމު  

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  
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 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި( 

 އިޤުރާރު 

 

 އިޤުރާރުވަމެވެ. މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލ މާތަކީ ތެދު މަޢުލ މާތުކަމަށް އަހުރެން  

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން: 

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: 

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު 

_______________________________________________ 

 

 

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:  

 މި ފޯމާއެކު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮީޕ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  1
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 ......................................ފޯމް ނަމްބަރު :  

  

 

 

 

 ...................... .............................................................................................................................ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 އަދި 

 .............................................................. ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް .....................................................................................

 އިރުޝާދު 

 މުޅި ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރާ މައްސަލަތަކުަގއެެވ.    އިންކާރުކުރާ މައްސަލަތަކުގައި އަދިމި ފޯމު ހުށަހެޅޭނީ ހަމައެކަނި ދަޢުާވެގ ބަޔަކަށް .1

 ނަމަ، މިފޯމުގައި ސޮއިކުރާނީ ޤާނ ނީ ަވކީލެެވ.   އްޔަންކުރެިވފައިާވޢަމި ފޯމު ފުރާއިރު ާގނ ނީ ަވކީލަކު  .2

ކަން .3 ކަމަށް   މައްސަލައިގައި  ދަޢުާވ  ހިނިގޮގތް  ބަޔާންކުރި  ރައްދު  ފަރާތުން  ނުހިމެނޭ  ވާޤިޢާކުރާ  ތެރޭގައި  މައްޗަށް  ާވޤިޢާތަކުެގ  ތުެގ  ޝަރީޢައެއްެގ 

 ޔަތްކުރަން ާވނެއެެވ.  ޢާތު ނުލިބި ހިނަގއިދާނެކަން ރައްދު ދައުާވކުރާ ފަރާތުން ރިޞަހުށަހަޅަން ފުރު ލާަގއި ހެކިޙަމަރު 

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެިވެގންަވނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެެވ.  .4

 ހުންނަްނާވނީ ކަޅު ކުލައިންނެެވ. ގައެެވ. ލިޔުންތައް  12ފްޮންޓ ަސިއްޒ ، ަގއިްނާވނީ ދިެވހިބަހުްނ، ފަރުމާ ފޮންޓުމި ފޯމު ފުރިހަމަކުރަ .5

 ެވ. ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުަގނެޭވނެއެ  މި ފޯމުަގއި ފުރިހަމަ ކުރަްނޖެހޭ މަޢުލ މާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިުނާވ .6

 ފޯމުެގ ފަހު ޞަފްޙާަގއި ބަޔާންކުރެިވފައިާވނެއެެވ.   ، މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީެގ މަޢުލ މާތު .7

 ރައްދު ދަޢުވާ  .  01

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

 (118މ.ދުެގ ޤަާވޢިތުެގ އަ)މަދަނީ އިޖުރާ  10ފޯމު  

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު
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 އެދޭ ފަރުވާ   . ރައްދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހޯދުމަށް 03

 

އެދޭ ހޯދަން  ބަދަލު  ދަޢުވާކުރަނީ   )ގެއްލުމުގެ  ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  ސަބަބު  އޭގެ  ބާވަތާއި  ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  އެދޭ  ހޯދަން   ހަމައެކަނި  ނަމަ 
 ނަމަ،  ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް އެދޭ އިންޓްރެސްޓްގެ   ވެފައި، އެ ފައިސާއާ ގުޅިގެން އަރާފައިވާ   ހޯދުމަށް ކަމުގައި ޢަދަދެއް  ފައިސާގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 މި ތަނުގައި ބަޔާންކުރަން   އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާގެ މިންވަރު މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ކަނޑައަޅާ  ވަނަ  92 ޤާނ ނުގެ  މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ
 ވާނެއެވެ.( 
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 ބައި(  )ދެ ވަނަ

 ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީ ގޮތް ރައްދު ދަޢުވާގެ  

 . ރައްދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 04

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

   :އުފަން ތާރީޚް    :ޢުމުރު  
އައިޑީ ކާޑު ނަންަބރު / ޕާސްޕޯޓް 

 :ނަންަބރު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

 މަގު: 

 ފަނގިފިލާ:  

 އަތޮޅާއި ރަށް: 

 ޤައުމު:  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 
 މަގު: 

 އަތޮޅާއި ރަށް: 

 :ޤައުމު 

 މޮަބއިލް ނަންަބރު:  އީމޭލް އެޑްރެސް:  

 : މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް 
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 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް . ރައްދު  05

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

 މަގު:  

 ފަނގިފިލާ:  

 އަތޮޅާއި ރަށް:  

 ޤައުމު:   

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 
 މަގު:  

 އަތޮޅާއި ރަށް:  

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 ބައި(  )ތިންވަނަ

 އިޤުރާރު 

 

 މަޢުލ މާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ. މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލ މާތަކީ ތެދު  

  ސޮއި:

 _____________ __________________________________               ނަން:

 _______________________________________________  ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: މަޤާމު

 _____ __________________________________________:               ތާރީޚު

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:  

 ގެ ކޮީޕ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު މި ފޯމާއެކު ދިވެ 1
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު :                

  

 

 

 ______________________________________ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް:       

 

 އަދި 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް:      ____________________________________ 

 އިރުޝާދު 

އެދެންޖެހޭކަމަށް   .1 ހުއްދައަށް  ކޯޓުެގ  ދަށުން އެކަމަކަށް  ޤާނ ުނެގ  އިޖުރާއަތުެގ  ނުަވތަ މަޖަނީ  ދަށުން  ޤާނ ުނެގ  އިޖުރާއަތުެގ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  މަދަނީ 

 ޙާލަތުަގއި، އެކަމަށް ޚާއްޞަ އެހެން ފޯމެއް ކަނޑައެޅިފައިުނާވ ނަމަ، އެފަދަ ކޮންމެ ހުއްދައެއް ހޯދަން އެދޭނީ މި ފޯމުންނެެވ. 

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެިވެގންަވނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެެވ.  .2

 ގައެެވ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނެވ. 12އިޒް މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާްނާވނީ ދިެވހިބަހުްނ، ފަރުމާ ފޮންޓުަގއި، ފޮންޓް ސަ  .3

 . މި ފޯމުަގއި ފުރިހަމަ ކުރަްނޖެހޭ މަޢުލ މާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިުނާވ ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުަގނެޭވނެއެެވ .4

 ބަޔާންކުރެިވފައިާވނެއެވެ މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީެގ މަޢުލ މާތު، ފޯމުެގ ފަހު ޞަފްޙާގައި   .5

 

 ހުއްދައަށް އެދޭ ކަމުގެ ތަފްސީލު:   01

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

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

  

 (122މ.، 119)މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤަާވޢިދުެގ މ. 11ފޯމު  

 
 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
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............................................................................................................................ ......................................................................

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

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

 ހުއްދައަށް އެދޭ ސަބަބު:   02

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

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

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

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

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

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

 އިޤުރާރު 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލ މާތަކީ ތެދު މަޢުލ މާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ. 

 ސޮއި: 

_______________________________________________ 

 ނަން:  

_______________________________________________ 

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:  

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު:  

_______________________________________________ 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:  

 މި ފޯމާއެކު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮީޕ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  .1
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 ......... .....ފޯމް ނަމްބަރު :...........  

 

  

 

 

 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް : 

………………………………………………………………………………………………… 

 ،އަދި

 :  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް 

………………………………………………………………………………...... 

 އިރުޝާދު 

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެިވެގންަވނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެެވ.  .17

 ގައެެވ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނެވ. 12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާްނާވނީ ދިެވހިބަހުްނ، ފަރުމާ ފޮންޓުަގއި، ފޮންޓް ސައިޒް  .18

 . ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލ މާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ ނަމަ މި ފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެމި ފޯމުގައި   .19

 .  މިފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލ މާތު މި ފޯމުގެ ފަހު ޞަފްޙާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ  .20

 

 

 

 (120)މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤަާވޢިދުެގ މ. 12ފޯމު  

  : ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
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 : މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް    - 01

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް :   - 02

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  
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 އުނިކުރަން ނުވަތަ އިތުރުކުރަން އެދޭ ޚަޞްމުގެ މަޢުލ މާތު   - 03

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 ޚަޞްމަކު އުނިކުރަން ނުވަތަ އިތުރުކުރަން އެދޭ ސަބަބު    -04

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

.......................................................................................................................................................................................................................................... ...................... ......................
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 އުނިކުރަން ނުވަތަ އިތުރުކުރަން އެދޭ ޚަޞްމާ މައްސަލައާ އޮތް ގުޅުން ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު   -05

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

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

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

 ތޯ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ތޯ  އްގެ ގޮތުގައި ޚަޞްމަކު އިތުރުކުރަން އެދެނީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެ   -06

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

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

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

 އިތުރު ކުރަން އެދޭ ޚަޞްމަށް ކޯޓު އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:   -07

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 ދާއިމީ އެޑްރެސް :  :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   
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 އަތޮޅާއި ރަށް :  

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 

 އިޤުރާރު 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލ މާތަކީ ތެދު މަޢުލ މާތު ކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ. 

 ސޮއި: 

_______________________________________________ 

 ނަން:  

_______________________________________________ 

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:  

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު:  

_______________________________________________ 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި : 

 ފަރާތްތަކުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑާއި، ކޮޕީ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް /   .1
 މައްސަލައަށް ބޭނުންވާ ޝަރުޢީ އެހެން ލިޔުމެއް ވާނަމަ އެލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ  .2

 .އެކަމަށް އެދޭ ފޯމު   ، ވަކީލަކު ނުވަތަ ބަދަލުގައި މީހަކު ހުށަހަޅާނަމަ .3
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 ............ ..ފޯމް ނަމްބަރު :........ 

 

  

 

 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް : 

………………………………………………………………………………………………… 

 ،އަދި

 :  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް 

………………………………………………………………………………...... 

 

 

 އިރުޝާދު 

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެިވެގންަވނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެެވ.  .21

 ގައެެވ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނެވ. 12ފޮންޓުަގއި، ފޮންޓް ސައިޒް މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާްނާވނީ ދިެވހިބަހުްނ، ފަރުމާ  .22

 . މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލ މާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ ނަމަ މި ފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ .23

 .  ންކުރެވިފައިވާނެއެވެ މިފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލ މާތު މި ފޯމުގެ ފަހު ޞަފްޙާގައި ބަޔާ  .24

 

 (120)މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤަާވޢިދުެގ މ. 12ފޯމު  

  : ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
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 : މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް    - 01

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް :   - 02

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  
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 އުނިކުރަން ނުވަތަ އިތުރުކުރަން އެދޭ ޚަޞްމުގެ މަޢުލ މާތު   - 03

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 ޚަޞްމަކު އުނިކުރަން ނުވަތަ އިތުރުކުރަން އެދޭ ސަބަބު    -04

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

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

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

 އުނިކުރަން ނުވަތަ އިތުރުކުރަން އެދޭ ޚަޞްމާ މައްސަލައާ އޮތް ގުޅުން ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު   -05

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

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

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

 ތޯ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ތޯ  އްގެ ގޮތުގައި ޚަޞްމަކު އިތުރުކުރަން އެދެނީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެ   -06

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

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

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

 އިތުރު ކުރަން އެދޭ ޚަޞްމަށް ކޯޓު އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:   -07

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 ދާއިމީ އެޑްރެސް :  :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   
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 އަތޮޅާއި ރަށް :  

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 އިޤުރާރު 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލ މާތަކީ ތެދު މަޢުލ މާތު ކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ. 

 ސޮއި: 

_______________________________________________ 

 ނަން:  

_______________________________________________ 

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:  

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު:  

_______________________________________________ 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި : 

 ފަރާތްތަކުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑާއި، ކޮޕީ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް /   .4

 މައްސަލައަށް ބޭނުންވާ ޝަރުޢީ އެހެން ލިޔުމެއް ވާނަމަ އެލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ  .5
 .އެކަމަށް އެދޭ ފޯމު   ، ވަކީލަކު ނުވަތަ ބަދަލުގައި މީހަކު ހުށަހަޅާނަމަ .6
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 ......................................................ފޯމް ނަމްބަރު :    

  

 

 

 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް:   ______________________________________ 

 އަދި 

 ______________________________________  : ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 އިރުޝާދު 

ނުހިމެނޭ   .25 ތެރޭގައި  ވާޤިޢާތަކުެގ  ބަޔާންކުރި  ފަރާތުން  ދަޢުާވކުރާ  އިތުރު  ކަމަށް  ހިނިގޮގތް  ކަން  މައްޗަށް ޝަރީޢަތުެގ  މައްސަލައިގައި  ާވޤިޢާއެއްެގ 

 މަރުޙަލާަގއި ހެކި ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތު ނުލިބި ހިނަގއިދާނެކަން އިތުރު ދަޢުާވކުރާ ފަރާތުން ރިޢާޔަތްކުރަން ާވނެއެެވ. 

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެިވެގންަވނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެެވ.  .26

 ގައެެވ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނެވ. 12ފޮންޓް ސައިޒް މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާްނާވނީ ދިެވހިބަހުްނ، ފަރުމާ ފޮންޓުަގއި،  .27

 . މި ފޯމުަގއި ފުރިހަމަ ކުރަްނޖެހޭ މަޢުލ މާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިުނާވ ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުަގނެޭވނެއެެވ .28

 ބަޔާންކުރެިވފައިާވނެއެވެ މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީެގ މަޢުލ މާތު، ފޯމުެގ ފަހު ޞަފްޙާގައި   .29

މައްޗަ .30 ާވޤިޢާއެއްެގ  ނުހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ވާޤިޢާތަކުެގ  ބަޔާންކުރި  ފަރާތުން  ދަޢުާވކުރާ  އިތުރު  ކަމަށް  ހިނިގޮގތް  ކަން  ށް ޝަރީޢަތުެގ  މައްސަލައިގައި 

 ޔަތްކުރަން ާވނެއެެވ. މަރުޙަލާަގއި ހެކި ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތު ނުލިބި ހިނަގއިދާނެކަން އިތުރު ދަޢުާވކުރާ ފަރާތުން ރިޢާ

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެިވެގންަވނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެެވ.  .31

 ގައެެވ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނެވ. 12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާްނާވނީ ދިެވހިބަހުްނ، ފަރުމާ ފޮންޓުަގއި، ފޮންޓް ސައިޒް  .32

  

 (121)މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤަާވޢިދުެގ މ.  13ފޯމު    

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  
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 . އިުނާވ ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުަގނެޭވނެއެެވމި ފޯމުަގއި ފުރިހަމަ ކުރަްނޖެހޭ މަޢުލ މާތު ފުރިހަމަކޮށްފަ  .33
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 މައްސަލައިގެ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް   02

1. ...................................................................................................................... ............. 
2.  ............................................................................................................................. ...... 
3. .............................................................................................................. ..................... 

 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރުވާ   03 

 

ހަ ދަޢުވާކުރަނީ  ވާނެއެވެ.  ބަޔާންކުރަން  ސަބަބު  އޭގެ  ބާވަތާއި  ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  އެދޭ  ހޯދަން  އެދޭނަމަ  ހޯދަން  ބަދަލު  މައެކަނި )ގެއްލުމުގެ 
ކަމުގައިވެފައި، އެ ފައިސާއާ ގުޅިގެން އަރާފައިވާ އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް އެދޭ ނަމަ،  ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދެއް ހޯދުމަށް  

ޤާނ ނުގެ އިޖުރާއަތުގެ  ތަނުގައި     92މަދަނީ  މި  މިންވަރު  ފައިސާގެ  އިންޓްރެސްޓްގެ  ކަނޑައަޅާ  ފަދައިން  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 
 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.( 
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 ހުށަހެޅިފައި އޮތް ދަޢުވާ އާއި މިދަޢުވާއާ ހުރި ގުޅުން   04
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 ހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ. މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލ މާތަކީ ތެދު މަޢުލ މާތުކަމަށް އަ 

 ސޮއި: 

_______________________________________________ 

 ނަން:  

_______________________________________________ 

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:  

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު:  

_______________________________________________ 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:  

 މި ފޯމާއެކު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮީޕ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  .2
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 ..........................................................ފޯމް ނަމްބަރު :   

   

 

 

 

 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް : 

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

 ،އަދި

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް : 

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

 

 ފޯމު ފުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު : 

މައްޗަ .34 ާވޤިއާއެއްެގ  ނުހިމެނޭ  ތެރޭަގއި  ވާޤިއާތަކުެގ  ބަޔާންކުރި  ފަރާތުން  ކުރާ  ދަޢުާވ  އިތުރު  ކަމަށް  ކަންހިނިގޮގތް  ށް ޝަރީޢަތުެގ މައްސަލައިގައި 
 މަރުޙަލާަގއި ހެކި ހުށަހަޅަން ފުރުސަތު ނުލިބި ހިނަގއިދާނެކަން އިތުރު ދަޢުާވކުރާ ފަރާތުން ރިއާޔަތްކުރަން ާވެނއެެވ. 

ސައްކަތްތެރިއެއްެގ  ަގނޑަށް ލިބޭ ޖިސްމާނީ އަނިޔާއަކާއި ގުޅޭ ދަޢުާވއެއްަގއި ކަމާބެހޭ ދައުލަތުެގ އިދާރާއިން ގަބ ލުކުރާ ސިއްހީ ހިދުމަތުެގ ފަންނީ މަހަށި .35
އޭާނެގ ހަށިަގނޑަށް ލިބުުނ އަނިޔާކަމަށް ދަޢުާވގައި ބަޔާންކުރާ އަނިޔާއާ ގުޅޭޮގތުން އެފަރާތުން    ، ހެކިބަހަށް ދަޢުާވކުރާ ފަރާތުން ރިޢާޔަތްކުރާ ނަމަ

 ތައްޔާރުކޮށްފައިާވ ރިޕޯޓު މިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަން ާވެނއެެވ. 

 )ށ( 65)މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤަާވޢިދުެގ މ. 14ފޯމު  

 
 :  ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
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ފަރާތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި    ފުރާނައަށް ުނރައްކާާވ ފަދަ އެކްސިޑެްނޓަކާއި ގުޅިެގން ބަދަލު ނަގައިދިނުން އެދޭ ނަމަ  އެކްސިޑެންޓް ހިނިގ .36

 އެ ފަރާތްތަކުެގ އައި.ޑީ ކާޑުެގ ކޮޕީއެއް މިފޯމާއި އެކު ފޮނުަވންާވނެއެެވ. 
 މި ފޯމު ފުރުން އެދެިވެގންަވނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެެވ.  .37

  ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނެވ.ގައެެވ. ލިޔުންތައް 12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާްނާވނީ ދިެވހިބަހުްނ، ފަރުމާ ފޮންޓުަގއި، ފޮންޓް ސައިޒް  .38
 . މި ފޯމުަގއި ފުރިހަމަކުރަްނޖެހޭ މަޢުލ މާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިުނާވ ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުަގނެޭވނެއެެވ .39

 ރ )ފަންސަީވސް( ރުފިޔާ ދައްކަްނ ާވނެއެެވ. 25/-ފޯމުެގ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީެގ ޮގތުގައި   .40
 މާތު، ފޯމުެގ ފަހު ޞަފްހާަގއި ބަޔާންކުރެިވފައިާވނެއެެވ. މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީެގ މަޢުލ  .41

 ދަޢުވާ :  01
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ތަފްސީލާއި   އަނިޔާތަކުެގ  ލިބިފައިާވ  ފަރާތަށް  ތަނުަގއި ދަޢުާވކުރާ  އަދި )މި  ޚަރަދާއި  ކުރަންޖެހިދާނެ  އަދި މުސަތަޤުބަލުގައި  ކުރަްނޖެހުނު  ފަރާތުން  ދަޢުާވކުރާ 

ތަޤުބަލުގައި ބޮޑު ބައްޔެއް ުނަވތަ ބިފައިާވ އަނިޔާެގ ސަބަބުން މުސްހަށިަގނޑަށް ލި  ދަޢުާވކުރާ ފަރާތަށް ލިބިފައިާވ ެގއްލުްނތަކުެގ ތަފްޞީލު ހިމަނަްނާވެނއެެވ.(

 ތާރީޚެއްގައި މިއަނިޔާ އާއި ުގޅިެގން ދަޢުާވއެއް  ފަހުެގ  .ންކަންނ ތަ ނަފްސާނީޮގތުްނ އުނިކަމެއް މެދުވެރިވުމުެގ ފުރުސަތެއް އޮތްކަން ނުަވތަ  ޖިސްމާނީޮގތުން ނުަވ

 ހުށަހެޅިދާނެ ބަލީެގ ނުަވތަ ޖިސްމާނީ ުނަވތަ ނަފްސާނީ އުނިކަމުެގ ތަފްޞީލު: 

4. ................................................ ......................................................................................... 

5. ............................................................................................................................. ............ 

ނަމަ  އެކްސިޑެންޓް ހިނގި ފަރާތުން   ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ އެކްސިޑެންޓަކާއި ގުޅިގެން ބަދަލު ނަގައިދިނުން އެދޭ   03

 ހައްޓަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތައް ބަލަހައްޓާ ޙައިޞިއްޔަތު : ބަލަ 

1 ............................................................................................................................................... 

2 ............................................................................................................................................... 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރުވާ :   04

ހޯދަން އެދޭ ެގއްލުމުެގ ބަދަލުެގ ބާަވތާއި އޭެގ ސަބަބު ބަޔާްނކުރަންާވނެއެެވ. އަދި މި ދަޢުާވއާ ުގޅިެގން   ، )މި ދަޢުާވއާ ުގޅިެގން ެގއްލުމުެގ ބަދަލު ހޯދަން އެދޭ ަނމަ

 ަވުގތީ ބަދަލެއް ނަަގއިދިނުން އެދޭ ނަމަ އެކަން، ސަބަބާއި އެކު ބަޔާންކުރަން ާވެނއެެވ.(  

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

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

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

 ) ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި ( 

 މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން އެދޭގޮތް : 

 

 ؛  ދަޢުވާކުރުމުގެ ކުރިން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީ  .5

 ފޮނުވިފައި  ☐

 ފޮނުވާފައި ނުވޭ       ☐

 

 ؛  ޙައްލުކުރަން ބޭނުން ނަމަ ޙައްލުކުރަން އެދެނީ މައްސަލަ   .6

 ކޯޓުން ބޭރުގައި   ☐

 ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި         ☐

 

 ؛  މައްސަލަކުރިއަށް ގެންދަން އެދެނީ  .7

 ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން  ☐

 އަވަސް ނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން  ☐

 ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން     ☐

 

     ؛ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގަން އެދެނީ   .8

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ ޚަރަދު  ☐

 ކޯޓުން ވަޒަންކުރާ ބާވަތުގެ ޚަރަދު  ☐

އްސަލަ  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާކުރަނީ ފައިސާގެ އަދަދެއް ހޯދަން ކަމަށްވެފައި އެދަޢުވާއަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެއްބަސްވެއްޖެ ނަމަ މަ .9

 ޝަރީޢަތް ނުހިންގައި ނިންމައިދިނުމަށް : 
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 އެދެން  ☐

 ނޭދެން  ☐

 )ފޯމުގެ ތިންވަނަ ބައި( 

 ތަމްސީލުކުރުން : 

 ޤާނ ނީ ވަކީލު މެދުވެރިކޮށް  ☐

 އަމިއްލައަށް         ☐

 އެފަރާތެއްގެ މަޢުލ މާތު: ޤާނ ނީ ވަކީލަކު އައްޔަންކުރާ ނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ނަމަ  .10

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

 :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް:  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް :  
 

 ޤާނ ނީ ވަކީލެއް ނަމަ : 

 ހުވައިކުރި ތާރީޚް: _________________  __________________ ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު : 

 ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ްޕރެކްޓިސްގެ ނަން : ______________________________ 

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ މަޤާމު : ____________________________________________________ 
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 ތުގެ އެޑްރެސް :ތަމްސީލުކުރާ ފަރާ .11

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : މައްސަލައިގެ  

 

 )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ ބައި( 

 ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީ ގޮތް : 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް : .12

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

   :އުފަން ތާރީޚް    :ޢުމުރު  
އައިޑީ ކާޑު ނަންަބރު / ޕާސްޕޯޓް 

  :ނަންަބރު 

 ގޭގެނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން:  

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން 

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 :ޤައުމު  

 މޮަބއިލް ނަންަބރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް :  
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 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް : .13

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އުފަން ތާރީޚް  :ޢުމުރު  
އައިޑީ ކާޑު ނަންަބރު / ޕާސްޕޯޓް 

 :ނަންަބރު 

 :ގޭގެނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން 

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

 :ޤައުމު 

 ގޭގެނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން:  

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 :ޤައުމު  

 މޮަބއިލް ނަންަބރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް :  

 

 )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ ބައި( 

 އިޤުރާރު : 

 

 މަޢުލ މާތަކީ ތެދު މަޢުލ މާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ. މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ  

 ސޮއި :   

 ނަން : ____________________________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު : _______________________________________________ 

 ___________________________ ތާރީޚު : _________________________________

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:  

 މި ފޯމާއެކު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑްގެ ކޮީޕ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  1
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 ..........................................................ފޯމް ނަމްބަރު :  

  

 

 

 

 ......................................................................................................... .............................................................................................................................ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް :   

 ،އަދި

 

 .................................................................................................. ...... ......................................................................................................................ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް :  

 :   އިރުޝާދު 

ޗަްށ ޝަރީޢަުތގެ މަރުޙަލާގައި ހެކި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގި ގޮްތ ކަމަްށ އިތުރު ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާުތން ބަޔާންކުރި ވާޤިޢާތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ވާޤިޢާއެއްގެ މައް .1

 ހުަށހަޅަން ފުރުޞަުތ ނުލިބި ހިނގައިދާނެކަން އިތުރު ދަޢުވާކުރާ ފަރާުތން ރިޢާޔަތްކުރަން ވާނެއެވެ.  

 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.   3ގެން ޑީޝަލް ރިވިއުގެ ދަޢުވާއެއް ހުަށހެޅޭނީ، ހަުށހަޅާ ދަޢުވާ އެ މައްޗަްށ ބިނާވެފައިވާ އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅި ތާރީޚުން ފެިށގެން ގިނަވެޖު .2

ވަސް ފާއިުތވެފައިވާ ނަމަވެސް މިފޯމުން ޖުޑީޝަލް ރިވިއުގެ މައްސަލަ   3ތިރީގައިވާ ޙާލަްތތަކުގައި އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅި ތާރީޚުން ފެިށގެން ގިނަވެގެން  .3

 ހުަށހެޅިދާނެއެވެ.  

 ދެވުން. )ހ( ދަޢުވާކުރާ ފަރާަތްށ ދަޢުވާ ހުަށނޭޅުނު އެކަީށގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރިކަމަްށ ކޯޓަށޘާބިދުކޮްށ .4

 މަސް ދުވަހުގެ ފަހުން ވެސް ދަޢުވާ ހުަށހެޅުމަްށ ދައުލަުތގެ އިދާރާއިން އިއުތިރާޟުނުކުރުން. 3)ށ(  .5

 ގައެވެ. ލިޔުންަތއް ހުންނަންވާނީ ކަޅު / ނ  ކުލައިންނެވެ.  12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ  ދިވެހި ބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓްގައި، ފޮންޓް ސައިޒް   .6

 . މަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލ މާުތ ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ ނަމަ މި ފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެމި ފޯމުގައި ފުރިހަ .7

 ( ރުފިޔާ ދައްކަން ވާނެއެވެ.-ރ )ފަންސަވީސް/25/-ފޯމުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީގެ ގޮުތގައި  .8

 ނެއެވެ.މި ފޯމާއެކު ހުަށހަޅަންޖެހޭ ތަކެީތގެ މަޢުލ މާތު، މި ފޯމުގެ ފަހު ޞަފްހާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ .9

 

 )ނ( 65) މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤަާވޢިދުެގ މ. 15ފޯމު  

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު : 
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 ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް :   01

 

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް : 

 : ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް :  

 ޞަފްހާއެއް ހުށަހަޅާށެވެ. މަޢުލ މާތު އިތުރުވާނަމަ، މަތީގައިވާ މަޢުލ މާތު ހިމަނައިގެން އިތުރު  

 

 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް :   02

 

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް : 

 : ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް :  

 ޞަފްހާއެއް ހުށަހަޅާށެވެ. މަޢުލ މާތު އިތުރުވާނަމަ، މަތީގައިވާ މަޢުލ މާތު ހިމަނައިގެން އިތުރު  
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 މައްސަލައިގެ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް :   03

6. ............................................................................................................................. ................... 

7. ............................................................................................................... ................................. 
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 ބުނު އިދާރީ ފިޔަވަޅުގެ ތަފްޞީލު : ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން ޙައްޤަކަށް އުނިކަން ލި   04
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2. ............................................................................................................................. ................... 
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 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި( 

 ގޮތް :  މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން އެދޭ 

 ދަޢުވާކުރުމުގެ ކުރިން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީ  .09

 ފޮނުވިފައި  ☐

 ފޮނުވާފައި ނުވޭ       ☐

 

 މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ބޭނުން ނަމަ ޙައްލުކުރަން އެދެނީ  .10

 ކޯޓުން ބޭރުގައި   ☐

 ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި         ☐

 

 މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން އެދެނީ  .11

 ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން  ☐

 އަވަސް ނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން  ☐

 ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން     ☐

 

 )ތިންވަނަ ބައި(                                  

 ތަމްސީލުކުރުން :                                      

 

 ޤާނ ނީ ވަކީލު މެދުވެރިކޮށް  ☐

 އަމިއްލައަށް         ☐
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 ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މަޢުލ މާތު: ޤާނ ނީ  12

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް : 

 : ޤައުމު  

 ނަންބަރު : މޮބައިލް   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 ގެ / އޮފީހުގެ ނަން:  

 މަޤާމް:  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ އެޑްރެސް:  
 

 ޤާނ ނީ ވަކީލެއް ނަމަ : 

 ހުވައިކުރި ތާރީޚް:____________________  ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު :_________________________ 

 ނުވަތަ ލީގަލް ްޕރެކްޓިސްގެ ނަން : ______________________________________ ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް 

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލު ކުރާ މަޤާމު : ___________________________________________________________ 

 

 ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް:  13

 
ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

: 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް : 
 އަތޮޅާއި ރަށް :  

  : ޤައުމު  

 
ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

: 
 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް : 



    

 

 ކޯޓް  އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދ  މެޖިސްޓްރޭޓްއަރިއަތޮޅު 
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 އަތޮޅާއި ރަށް :  

 : ޤައުމު 

 މޮަބއިލް ނަންަބރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 

 )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ ބައި(  

 އިޤުރާރު :    

 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލ މާތަކީ ތެދު މަޢުލ މާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ. 

 ސޮއި :  

 ނަން : _______________________________________________ 

 _____ މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު : __________________________________________

 ތާރީޚު : _______________________________________________ 

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި : 

     ކާޑު ކޮީޕ. .މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ .1
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 ` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 ..........................................................ފޯމް ނަމްބަރު :  

 

 

 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް : 

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

 ،އަދި

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް : 

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

 

 އިރުޝާދު 

  ާވރިސުން ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ތަރިކައިެގ ތެރޭަގއި ދުަވހުގެ  180 ފެށިެގން ތާރީޚުން ނިޔާިވ  މަރްޙ މް  ، ަނމަ ނެތް އުޒުރެއް މަުގބ ލު .1

 .މަސައްކަތްކުރަްނާވެނއެެވ

 . ފަރާތަކަށެެވ އޮތް މަސްލަޙަތު ނުަވތަ ާވރިސަކަށް ހުށަހެޅޭނީ މައްސަލަ ތަރިކައިެގ .2

 ށަހަޅަން ާވނެއެެވ. ތައިަގއިގައި ހިމެނޭ އެއްެވސް މުދަލެއް ރަހުނުކުރެިވފައިާވ ަނމަ ރަހުުނީވ ފަރާތުެގ އިއުތިރާޟެއް ނެތްކަމުެގ ލިޔުމެއް މިފޯމާއެކު ހު .3

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެިވެގންަވނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެެވ.  .4

 ގައެެވ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނެވ. 12ފޮންޓް ސައިޒް ަގއި، މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާްނާވނީ ދިެވހިބަހުްނ، ފަރުމާ ފޮންޓު .5

 . ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުަގނެޭވނެއެެވ މި ފޯމުަގއި ފުރިހަމަކުރަްނޖެހޭ މަޢުލ މާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިުނާވ .6

 ރ )ފަންސަީވސް ރުފިޔާ( ެގ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ އެއް ދައްކަން ާވެނއެެވ. 25.00މިފޯމުއާއެކު  .7

 ލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުެގ ދިެވހިރައްޔިތެއްކަން އަންަގއިދޭ ކާޑުެގ ކޮޕީ ހުށަހަޅަްނާވެނއެެވ. މައްސަ .8

 )ހ( 66މ. އިދުެގތުެގ ަގވާ އަ)މަދަނީ އިޖުރާ  16ފޯމު  

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  



    

 

 ކޯޓް  އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދ  މެޖިސްޓްރޭޓްއަރިއަތޮޅު 
 aa.bodufolhudhoo@judiciary.gov.mv  އީމެއިލް: | aa.bodufolhudhoo.courts.gov.mv ވެބްސައިޓް:

 335 ެގ 192 ސަފްޙާ
 

 ނިޔާވިމީހާެގ ތަރިކައިގައިހުރި މުދަލާއި ފައިސާެގ ތަފްޞީލީ ލިސްޓް ހުށަހަޅަންާވނެއެެވ. .9

 ހުށަހަޅަްނާވެނއެެވ. މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤާނ ނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރަޖިސްޓްރޭޝަްނެގ ކޮޕީ  .10

 ތަރިކައިެގ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެިވފައިާވ އެއްޗެއް ހިމެޭނނަމަ ރަޖިސްޓްރީެގ ކޮޕީ ހުށަހަޅަްނާވނެއެެވ.  .11

 މަރުސާބިތު ކުރި ލިޔުމުުގ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންާވެނއެެވ.  .12

 .ަވކީލަކު ނުަވތަ ބަދަލުަގއި މީހަކު ހުށަހަޅާނަމަ، އެކަމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހަޅަްނާވނެއެެވ .13

 މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީެގ މަޢުލ މާތު ފޯމުެގ ފަހު ޞަފްހާަގއި ބަޔާްނކުރެިވފައިާވނެއެެވ.  .14

 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލ މާތު: . 01

  ފުރިހަމަ ނަން: )އާއްމު ނަމާއެކު(: 

  ޢުމުރު:   އުފަންތާރީޚް:   އައިޑީކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޯޕޓް ނަންބަރު: 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު( 

  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު( 

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:   ފޯނު ނަންބަރު: 

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ނިޔާވިމީހާއާއި ހުރި  
 ގުޅުން: 

 

މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ  
 އެޑްރެސް: 

 

 

 މަޢުލ މާތު: . ނިޔާވި މީހާގެ 02

  ފުރިހަމަ ނަން: )އާއްމު ނަމާއެކު(: 

  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޯޕޓް ނަންބަރު: 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު( 

  ނިޔާވި ތާރީޚް:   ނިޔާވި ތަން: 
 

 

 ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ: . ނިޔާވި މީހާގެ ތަރިކައިގެ މައްސަލަ މީގެކުރިން ކޯޓަށް 03

  ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 

  ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 

  ނިމުނު ތާރީޚް: 

  ނިމުނު ކޯޓު: 
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ށަހަޅާ  . ނިޔާވިމީހާގެ މަރު ސާބިތުކުރުމަށާއި، ވާރިސުން ސާބިތު ކުރުމަށާއި، ތަރިކައިގައި ހުރި މުދަލާއިބެހޭގޮތުން މަޢުލ މާތު ދިނުމަށް ހ04ު
 ހެކިން: 

  ފުރިހަމަ ނަން: )އާއްމު ނަމާއެކު(:  1

  ޢުމުރު:   އުފަންތާރީޚް:   އައިޑީކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޯޕޓް ނަންބަރު: 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު( 

  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު( 

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:   ފޯނު ނަންބަރު: 
 

  )އާއްމު ނަމާއެކު(: ފުރިހަމަ ނަން:   2

  ޢުމުރު:   އުފަންތާރީޚް:   އައިޑީކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޯޕޓް ނަންބަރު: 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު( 

  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު( 

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:   ފޯނު ނަންބަރު: 
 

  ނަމާއެކު(: ފުރިހަމަ ނަން: )އާއްމު  3

  ޢުމުރު:   އުފަންތާރީޚް:   އައިޑީކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޯޕޓް ނަންބަރު: 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު( 

  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު( 

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:   ފޯނު ނަންބަރު: 
 

 

)ވާރިސުންގެ މަޢުލ މާތު އިތުރުވާނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލ މާތު ހިމަނައިގެން އިތުރު ގަނޑެއްގައި  . ވާރިސުންގެ ތަފްޞީލް:  05
 ލިޔާށެވެ( 

  ފުރިހަމަ ނަން: )އާއްމު ނަމާއެކު(:  .1

  ޢުމުރު:   އުފަންތާރީޚް:   އައިޑީކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޯޕޓް ނަންބަރު: 

  )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު( ދާއިމީ އެޑްރެސް:  

  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު( 
  އީމެއިލް އެޑްރެސް:   ފޯނު ނަންބަރު: 

  މަރްޙ މާއި އޮތް ގުޅުން: 

މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ  
 އެޑްރެސް: 

 

 

އިތުރުވާނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލ މާތު ހިމަނައިގެން އިތުރު ގަނޑެއްގައި  . ވާރިސުންގެ ތަފްޞީލް: )ވާރިސުންގެ މަޢުލ މާތު 05
 ލިޔާށެވެ( 
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  ފުރިހަމަ ނަން: )އާއްމު ނަމާއެކު(:  . 2

  ޢުމުރު:   އުފަންތާރީޚް:   އައިޑީކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޯޕޓް ނަންބަރު: 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު( 

  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު( 

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:   ފޯނު ނަންބަރު: 

  މަރްޙ މާއި އޮތް ގުޅުން: 

މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ  
 އެޑްރެސް: 

 

 

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލ މާތު ހިމަނައިގެން އިތުރު ގަނޑެއްގައި  . ވާރިސުންގެ ތަފްޞީލް: )ވާރިސުންގެ މަޢުލ މާތު އިތުރުވާނަމަ، ތިރީގައި 05
 ލިޔާށެވެ( 

  ފުރިހަމަ ނަން: )އާއްމު ނަމާއެކު(:  . 3

  ޢުމުރު:   އުފަންތާރީޚް:   އައިޑީކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޯޕޓް ނަންބަރު: 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު( 

  )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު( މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް:  

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:   ފޯނު ނަންބަރު: 

  މަރްޙ މާއި އޮތް ގުޅުން: 

މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ  
 އެޑްރެސް: 

 

އިތުރުވާނަމަ، ތިރީގައި  . ތަރިކައިގައި ހިމެނޭ މުދާ ހުރި ތަންތަނާއި އެ މުދާ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ފަރާތްތައް: )މަޢުލ މާތު 06
 ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލ މާތު ހިމަނައިގެން އިތުރު ގަނޑެއްގައި ލިޔާށެވެ( 

  ފުރިހަމަ ނަން: )އާއްމު ނަމާއެކު(:  .1

  ޢުމުރު:   އުފަންތާރީޚް:   އައިޑީކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޯޕޓް ނަންބަރު: 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު( 

  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއިރަށާއިއެކު( 
  އީމެއިލް އެޑްރެސް:   ފޯނު ނަންބަރު: 

  މުދަލުގެ ނަން: 

  މުދާ ހުރިތަން: 
 

 . ތަރިކައިގައި ހިމެނޭ ލިބެންހުރި ދަރަނީގެ މަޢުލ މާތު: )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން( 07

1  

2  

3  
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 ދަރަނީގެ މަޢުލ މާތު: )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން( . ތަރިކައިގައި ހިމެނޭ ދައްކަން ހުރި  08

1  

2  

3  
 

  . ތަރިކައިގައި ހިމެނޭ މުދަލުގެ ތެރެއިން ރަހުނެއް ނުވަތަ އެނ ންވެސް އިލްތިޒާމެއް އުފެދިފައިވާ މުދަލެއް ހުރިނަމަ އެ މަޢުލ މާތު:09
 )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން( 

1  

2  

3  
 

މުދަލުގެ ތެރެއިން ކުއްޔަށް ދ ކޮށްފައިވާނަމަ ނުވަތަ، އާމްދަނީ ލިބިލިބި ހުރި މުދަލެއް ހުރިނަމަ އޭގެ ތަފްޞީލު  . ތަރިކައިގައި ހިމެނޭ 10
 އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ތަފްޞީލު: )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން( 

  ކުލި:   ތަން /  ތަކެތި:  1

ހިފައިގެން އުޅޭ ކުއްޔަށް 
 ފަރާތުގެ: 

  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:   ނަން: 

  ފޯނު ނަންބަރު:   އެޑްރެސް: 

ކުލި ބަލައިގަންނަ  
 ފަރާތުގެ: 

  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:   ނަން: 

  ފޯނު ނަންބަރު:   އެޑްރެސް: 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ  
އައްޔަންކޮށްފައިވާނަމަ  
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ: 

  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:   ނަން: 

  ފޯނު ނަންބަރު:   އެޑްރެސް: 
 )މަޢުލ މާތު އިތުރުވާނަމަ، މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލ މާތު ހިމަނައިގެން އިތުރު ގަނޑެއްގައި ލިޔާށެވެ( 

 

 މެދުވެރިކޮށް ހަމަޖައްސަން ބޭނުންވާ މުދަލާއި ތަފްޞީލު: . ނިޔާވި މީހާގެ މުދަލުގެ ތެރެއިން ޝަރީއަތް 11

 ތަފްޞީލް: 

1 ............................................................................................................................................................................................................................... 

2 ............................................................................................................................................................................................................................... 

3 ............................................................................................................................................................................................................................... 

4 ............................................................................................................................................................................................................................... 

5 ............................................................................................................................................................................................................................... 
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6 ............................................................................................................................................................................................................................... 

7 ............................................................................................................................................................................................................................... 

 )މަޢުލ މާތު އިތުރުވާނަމަ، އިތުރު ގަނޑެއްގައި ލިޔާށެވެ( 
 

 

 ދަޢުވާ ނުވަތަ އެދޭގޮތް: . ނިޔާވިމީހާގެ މުދަލުގެ މައްޗަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ދަޢުވާއެއް ކުރާނަމަ އެ  12

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

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

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

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

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

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

 

 ރިކަ މުދާ ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދޭކަން ނުވަތަ ނ ންކަން ތަ  .13

 އެދެން   ☐

      ނޭދެން  ☐
 

 ގޮތާއި މެދު ހުށަހަޅާ ގޮތް: ތަރިކައިގައި ހުރި މުދާ ބަލަހައްޓާނޭ   ،ހަމައަށް ނިންމުމާ  ކޯޓުން  މައްސަލަ ތަރިކައިގެ .14

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

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

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

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

 އަދި އެގޮތަށް ހުށަހަޅާ ސަބަބު:ގޮތަކާއި މެދު ހުށަހަޅާ ގޮތް މެދު އަމަލުކުރާނޭ  އި  ދަރަނިތަކާ  ނިޔާވެފައިވާ ފަރާތުގެ .15
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........................................................... ...........................................................................................................
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 ދި އެގޮތަށް ހުށަހަޅާ ސަބަބު:ގޮތަކާއި މެދު ހުށަހަޅާ ގޮތް އަމެދު އަމަލުކުރާނޭ  އި  ދަރަނިތަކާ  ނިޔާވެފައިވާ ފަރާތުގެ .16
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..................................................... ........................................................................................................................
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......................................................... ........................................................................................................ 
 

ޝަރުއީގޮތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މީހުންނާއި ދަރިންގެ ޒަރ ރީ ބޭނުންތަކަށް ފައިސާ ނަގާނެ ގޮތާއި އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ  ނިޔާވެފައިވާ ފަރާތް   .17

 ޢަދަދު ކަމަށް ހުށަހަޅާ ގޮތް: ހޭދައިގެ 
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.................................................................................................... ............................................................. 
 

 ؛ކުރިން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައި ނުވާނަމަ .18

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު ޢަްއޔަން ކުރަން ބޭނުންވޭ   ☐

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު ޢަްއޔަން ކުރަން ބޭނުމެއްނުވޭ  ☐

 

 

 :  އެހެނިހެން ކަންތައްތައްމި މައްސަލައާއި ުގޅިެގން އެދޭ  .19
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 :  ވަޞިއްޔަތެއް ކޮށްފަިއވާނަމަ އެކަުމެގ ތަފްސީލުނިޔާވިމީހާ އެްއވެސް   .20
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 ބައި(  )ފޯމުގެ ތިންވަނަ

 ތަމްސީލުކުރުން 

 

  މެދުވެރިކޮށް ވަކީލުޤާނ ނީ  ☐

         އަމިއްލައަށް ☐

 

 ޤާނ ނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މަޢުލ މާތު:  21

 : އްމު ނަމާއެކު( ޢާ  ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު   :އުފަން ތާރީޚް     : މުރުޢު 

 :  މާރާތުގެ ނަންޢި /  ގޭގެ ނަން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   :  ދާއިމީ އެޑްރެސް

  : ޤައުމު 

 :  މާރާތުގެ ނަންޢި /  ގޭގެ ނަން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   :  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

 :  ޤައުމު 

 :   ނަންބަރުމޮބައިލް   :  އީމޭލް އެޑްރެސް 

 ގެ / އޮފީހުގެ ނަން:  

 މަޤާމް:  

 ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ އެޑްރެސް: މައްސަލައިގެ  
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 aa.bodufolhudhoo@judiciary.gov.mv  އީމެއިލް: | aa.bodufolhudhoo.courts.gov.mv ވެބްސައިޓް:

 335 ެގ 199 ސަފްޙާ
 

 ޤާނ ނީ ވަކީލެއް ނަމަ : 

 ހުވައިކުރި ތާރީޚް:_________________  ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު :_____________________

 ____________________________ ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ްޕރެކްޓިސްގެ ނަން : 

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލު ކުރާ މަޤާމު : ______________________________________________

 

 

 ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް:  22

 
  މާރާތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން

: 

 :   ދާއިމީ އެޑްރެސް
 : އަތޮޅާއި ރަށް  

  :  ޤައުމު 

 
  މާރާތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން

: 

 :  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް
 : އަތޮޅާއި ރަށް  

 : ޤައުމު 

 : ނަންަބރުމޮަބއިލް   :  އީމޭލް އެޑްރެސް 
 

ބައި(  )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ   

 އިޤުރާރު 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލ މާތަކީ ތެދު މަޢުލ މާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ. 

  ސޮއި:

_______________________________________________ 

   ނަން:

_______________________________________________ 

   ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: މަޤާމު
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_______________________________________________ 

 :  ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި : 

 . ފަރާތްތަކުެގ ދިެވހިރައްޔިތެއްކަން އަންަގއިދޭ ކާޑާއި، ކޮޕީ ފަރާޓް / ހުށަހެޅި މައްސަލަ .1

 މައްސަލައަށް ބޭނުްނާވ ޝަރުޢީ އެހެން ލިޔުމެއް ާވނަމަ އެލިޔުމެއްެގ ކޮޕީ  .2
 .އެކަމަށް އެދޭ ފޯމު ، ނުަވތަ ބަދަލުަގއި މީހަކު ހުށަހަޅާނަމަ ަވކީލަކު  .3
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 `      

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 

 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު :    

  

 

 

 

 ______________________________________    ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

 

 އަދި 

 ______________________________________   ފަރާތް   ދަޢުވާލިބޭ

 

 

 އިރުޝާދު 

 . ފަރާތަކަށެެވ އޮތް އެބިމުެގ މައްޗަށް މަސްލަހަތު  ހުށަހެޅޭނީ މައްސަލަ ބިން ބައިކުރުމުެގ .1

 ބިން ރަހުނުކުރެިވފައިާވ ނަމަ ރަހުުނީވ ފަރާތުެގ އިއުތިރާޒު ނެތްކަމުެގ ލިޔުމެއް މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ާވެނއެެވ.   .2

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެިވެގންަވނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެެވ.  .3

 ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނެވ. ގައެެވ. ލިޔުންތައް 12ަގއި، ފޮންޓް ސައިޒް މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާްނާވނީ ދިެވހިބަހުްނ، ފަރުމާ ފޮންޓު .4

 )ށ( 66މ.އިދުެގ ތުެގ ަގވާ އަ)މަދަނީ އިޖުރާ    17ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު 



    

 

 ކޯޓް  އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދ  މެޖިސްޓްރޭޓްއަރިއަތޮޅު 
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 . ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުަގނެޭވނެއެެވފުރިހަމަކޮށްފައިުނާވ  މަޢުލ މާތު ކުރަްނޖެހޭ ފުރިހަމަ ފޯމުަގއި މި .5

 މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީެގ މަޢުލ މާތު، ފޯމުެގ ފަހު ޞަފްހާަގއި ބަޔާންކުރެިވފައިާވނެއެެވ.  .6
 ރ )ފަންސަީވސް ރުފިޔާ( ދައްކަްނާވެނއެެވ. 25.00ހުށަހަޅާއިރު ރަޖިސްޓްރޭޝަްނ ފީެގ ޮގތުގައި މައްސަލަ  .7

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލ މާތު: . 01

  ފުރިހަމަ ނަން: )އާއްމު ނަމާއެކު(: 

  ޢުމުރު:   އުފަންތާރީޚް:   އައިޑީކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޯޕޓް ނަންބަރު: 

  އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު( ދާއިމީ 

  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު( 

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:   ފޯނު ނަންބަރު: 

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ނިޔާވިމީހާއާއި ހުރި  
 ގުޅުން: 

 

މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ  
 އެޑްރެސް: 

 

 އިތުރުވާނަމަ މަތީގައިވާ މަޢުލ މާތު ބޭނުންކޮށްގެން އިތުރު ޞަފްހާއެއް ހުށަހަޅާށެވެ. މަޢުލ މާތު 
 

 ފަރާތުގެ މަޢުލ މާތު:   . މައްސަލަ ރައްދުވ02ާ

  ފުރިހަމަ ނަން: )އާއްމު ނަމާއެކު(: 

  ޢުމުރު:   އުފަންތާރީޚް:   އައިޑީކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޯޕޓް ނަންބަރު: 

  )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު( ދާއިމީ އެޑްރެސް:  

  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު( 

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:   ފޯނު ނަންބަރު: 

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ނިޔާވިމީހާއާއި ހުރި  
 ގުޅުން: 

 

މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ  
 އެޑްރެސް: 

 

 މަތީގައިވާ މަޢުލ މާތު ބޭނުންކޮށްގެން އިތުރު ޞަފްހާއެއް ހުށަހަޅާށެވެ. މަޢުލ މާތު އިތުރުވާނަމަ 
 

   ޚުލާޞާ   މައްސަލައިގެ   03

 

 ............................................................................................................................. .....................................................................
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 ނުވަތަ ތަނުގެ މަޢުލ މާތު   ބައިކުރަންއެދޭ ގޯތި   04

   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

 

މިޯގތި ނުވަތަ ތަނާއި ުގޅޭ ތަރިކަިއެގ ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަުމެގ ނުވަތަ އެނ ންވެސް މައްސަލައެއް ކޯޓުަގއި   .5

 ހިނަގމުންދާކަން ނުވަތަ ނ ންކަން

 ހިނގަމުންދޭ   ☐

 ހިނގަމުން ނުދޭ  ☐

 ކޯޓުގައި ހިނގި މައްސަލަ ނިމިއްޖެ ☐

   ތަރިކައިގެ ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލަ ހިނގި ކޯޓުގެ ނަން:

   ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

   ތަރިކައިގެ ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު:

މަތީގައިވާ ކޯޓުން ނިންމައި ބެހެނެވެރިންގެ ނަމުގައި އާ ރަޖިސްޓްރީ ހަދާފައިވާކަން  ތަރިކައިގެ ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލަ 

 ނުވަތަ ނ ންކަން 

   ޝަރީޢަތް ނިންމައި ތަރިކައިގެ ބެހެނެވެރިންގެ ނަމުގައި އާ ރަޖިސްޓްރީ ވަނީ ހަދާފައި ☐
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 ރަޖިސްޓްރީ އަދި ހަދައި ނުދޭ. ޝަރީޢަތް ނިމުނު ނަމަވެސް ތަރިކައިގެ ބެހެނެވެރިންގެ ނަމުގައި އާ  ☐

 

 

 

 ބައިކުރަން އެދޭ ގޯތި ނުވަތަ ތަން ވަކިގޮތަކަށް ބައިކުރުމަށް ހުރިހާ ބެހެނެވެރިން އެއްބަސް ވާކަން ނުވަތަ ނ ންކަން  .6

 އެއްބަސްވޭ   ☐

 )މިފޯމާއި އެކު އެއްބަސްވާގޮތުގެ ޗާޓު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ(   އެއްބަސްވާ ގޮތް :

 އެއްބަސް ނުވޭ   ☐

   ހުށަހަޅާ ގޮތް: މިފޯމު ހުށަހާޅަ ފަރާތުން  އެއްބަސް ނުވާނަމަ ހުރިހާ ބެހެނެވެރިން އެއްބަސްވާނޭ ސުލްހަވެރި ގޮތެއްކަމަށް

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

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

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

 

 އެދޭގޮތް   05

 

 )ގޯތި ބައިކުރުމަށް އެދޭގޮތުގެ ޗާޓު މިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ(  ގޯތި ބައި ކުރުމަށް އެދޭގޮތް: ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން  

 

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

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

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

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

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

 ބައި(  )ފޯމުގެ ތިންވަނަ 

 ތަމްސީލުކުރުން 
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  މެދުވެރިކޮށް ވަކީލުޤާނ ނީ  ☐

         އަމިއްލައަށް ☐

 

 ޤާނ ނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މަޢުލ މާތު:  06

 : އްމު ނަމާއެކު( ޢާ  ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު   :އުފަން ތާރީޚް     : މުރުޢު 

 :  މާރާތުގެ ނަންޢި /  ގޭގެ ނަން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   :  ދާއިމީ އެޑްރެސް

  : ޤައުމު 

 :  މާރާތުގެ ނަންޢި /  ގޭގެ ނަން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   :  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

 :  ޤައުމު 

 :   ނަންބަރުމޮބައިލް   :  އީމޭލް އެޑްރެސް 

 ގެ / އޮފީހުގެ ނަން:  

 މަޤާމް:  

 ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ އެޑްރެސް: މައްސަލައިގެ  
 

 ޤާނ ނީ ވަކީލެއް ނަމަ : 

 ހުވައިކުރި ތާރީޚް:_________________  ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު :_____________________

 ____________________________ ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ްޕރެކްޓިސްގެ ނަން : 

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލު ކުރާ މަޤާމު : ______________________________________________

 ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް:  07

 
  މާރާތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން

: 

 :   ދާއިމީ އެޑްރެސް
 : އަތޮޅާއި ރަށް  

  :  ޤައުމު 
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  މާރާތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން

: 

 :  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް
 : އަތޮޅާއި ރަށް  

 : ޤައުމު 

 : ނަންަބރުމޮަބއިލް   :  އީމޭލް އެޑްރެސް 

 ބައި(  )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ 

 ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

   :   މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް   08

 : އްމު ނަމާއެކު( ޢާ  ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕާސްޕޯޓް ަނންބަރު / ކާޑު ނަްނބަރު .ޑީ.އައި   :އުފަން ތާރީޚް     : މުރުޢު 

 :  މާރާތުގެ ނަންޢި /  ގޭގެ ނަން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   :  ދާއިމީ އެޑްރެސް

  :ޤައުމު 

 :  މާރާތުގެ ނަންޢި /  ގޭގެ ނަން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 :   ނަންބަރުމޮބައިލް   :  އެޑްރެސްއީމޭލް  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

   :   ފަރާތް   ދަޢުވާ ލިބޭ   09

 : އްމު ނަމާއެކު( ޢާ  ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕާސްޕޯޓް ަނންބަރު / ކާޑު ނަްނބަރު .ޑީ.އައި   :އުފަން ތާރީޚް     : މުރުޢު 

 :  މާރާތުގެ ނަންޢި /  ގޭގެ ނަން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   :  ދާއިމީ އެޑްރެސް

  :ޤައުމު 

 :  މާރާތުގެ ނަންޢި /  ގޭގެ ނަން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 :   ނަންބަރުމޮބައިލް   :  އީމޭލް އެޑްރެސް 
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 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 

 

 ބައި(  )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ

 އިޤުރާރު 

 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލ މާތަކީ ތެދު މަޢުލ މާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ. 

  ސޮއި:

_______________________________________________ 

   ނަން:

_______________________________________________ 

   ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: މަޤާމު

_______________________________________________ 

 :  ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި : 

 . ފަރާތްތަކުެގ ދިެވހިރައްޔިތެއްކަން އަންަގއިދޭ ކާޑާއި، ކޮޕީ ފަރާޓް / ހުށަހެޅި މައްސަލަ .1

 މައްސަލައަށް ބޭނުްނާވ ޝަރުޢީ އެހެން ލިޔުމެއް ާވނަމަ އެލިޔުމެއްެގ ކޮޕީ  .2
 + .އެކަމަށް އެދޭ ފޯމު ، ަވކީލަކު ނުަވތަ ބަދަލުަގއި މީހަކު ހުށަހަޅާނަމަ  .3

 ބައިކުރަން އެދޭޮގތުެގ ޗާޓު.  .4
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 ..........................................................ފޯމް ނަމްބަރު :  

  

  

 

 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް : 

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

 ،އަދި

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް : 

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

 

 :   އިރުޝާދު 

 ފުރުން އެދެިވެގންަވނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެެވ. މި ފޯމު  .1
 ގައެެވ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނެވ. 12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާްނާވނީ ދިެވހިބަހުްނ، ފަރުމާ ފޮންޓުަގއި، ފޮންޓް ސައިޒް  .2

 . ނެޭވނެއެެވމި ފޯމުަގއި ފުރިހަމަކުރަްނޖެހޭ މަޢުލ މާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިުނާވ ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުގަ  .3
 ( ރުފިޔާ ދައްކަން ާވނެއެެވ. -ރ )ފަންސަވީސް/25/-ފޯމުެގ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީެގ ޮގތުގައި   .4

 މިފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ތަކެތީެގ މަޢުލ މާތު، މިފޯމުެގ ފަހު ޞަފްހާގައި ބަޔާންކުރެިވފައިާވނެއެެވ.  .5

 

 

 )ނ( 66މ.ދުެގ ޢިާވޤަ ތުެގ  އަ މަދަނީ އިޖުރާ )  18 ފޯމު 

 :  ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  
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 :  ހުށަހަޅާ އިބާރާތް   01

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

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

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

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

 

  :  ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ   02

 މުދަލުގެ ބާވަތް :  .7

 ބަންޑާރަ ގޯތި  ☐

 އަމިއްލަ ގޯތި  ☐

 ޢިމާރާތުން ބައެއް ނުވަތަ އެއްމެދު ޢިމާރާތެއް  ☐

 ާޕޓްމަންޓް އެ ☐

 ؛()މަތީގައިވާ ގޮޅިތަކުންކުރެ ގޮޅިއެއްގައި ފާހަގަ ޖެއްސެވިނަމަ

 …………………………………………………………………:  ރަޖސްޓްރީ ނަންބަރު ތަނުގެ  )ހ(

 …………………………………………………………………………… )ށ( ތަނުގެ އެޑްރެސް :

 އެތަނުގެ އެޑްރެސް ހުރި ތަން އަދި ތަފްޞީލު : )ނ( ދިރިއުޅޭނެ އެހެން ތަނެއް އޮތް ނަމަ 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 އެހެން މުދަލެއް.  ☐

 ؛ އެހެން މުދަލެއް ނަމަ އެމުދަލުގެ

 .…………………………………………………………………………)ހ( ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު :  

 ………………………………………………………………………………)ށ( މުދާ ހުރި ތަން : 

 ……………………………………………………………………………)ނ( މުދަލުގެ ތަފްޞީލު :  
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 މުދަލުގެ އަތުގެ ވެރިކަން އޮތް ފަރާތުގެ މަޢުލ މާތު: 03

 : އްމު ނަމާއެކު( ޢާ  ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު   :އުފަން ތާރީޚް     : މުރުޢު 

 :  މާރާތުގެ ނަންޢި /  ގޭގެ ނަން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   :  ދާއިމީ އެޑްރެސް

  :ޤައުމު 

 :  މާރާތުގެ ނަންޢި /  ގޭގެ ނަން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   :  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

 :  ޤައުމު 

 :   ނަންބަރުމޮބައިލް   :  އީމޭލް އެޑްރެސް 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް :  

 

ޒާމެއް  ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ މުދަލުގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ރަހުނެއް ނުވަތަ ދަރަންޏެއް ނުވަތަ އެނ ންވެސް އިލްތި   04

 އުފެދިފައިވާ ނަމަ އޭގެ ތަފްޞީލު : 

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

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

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

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

 ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ މުދާ ހުރީ އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދ ކޮށްފައިކަން ނުވަތަ ނ ންކަން :   05

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

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

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

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

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

ވަތަ  ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދެނީ ބިމެއް ނުވަތަ ބިމެއްގެ ބައެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއްގެ ބައެއް ނަމަ ހިބައިން ނު   06

 ރާތުގެ ބިމުގެ ތަނަވަސްކަން ހުރިނެތް ގޮތުގެ ތަފްޞީލު :  ވަޞިއްޔަތުން ދޭ ފަ 

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

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

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

...................................  
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 އެދޭގޮތް :   07

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

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

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

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

 

 ބައި(  )ފޯމުގެ ދެވަނަ  

 ތަމްސީލު ކުރުން : 

 

  މެދުވެރިކޮށް ވަކީލުޤާނ ނީ  ☐

         އަމިއްލައަށް ☐

 

 މީހަކު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މަޢުލ މާތު: ޤާނ ނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން  08

 : އްމު ނަމާއެކު( ޢާ  ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު   :އުފަން ތާރީޚް     : މުރުޢު 

 :  މާރާތުގެ ނަންޢި /  ގޭގެ ނަން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   :  ދާއިމީ އެޑްރެސް

  : ޤައުމު 

 :  މާރާތުގެ ނަންޢި /  ގޭގެ ނަން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   :  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

 :  ޤައުމު 

 :   ނަންބަރުމޮބައިލް   :  އީމޭލް އެޑްރެސް 

 ގެ / އޮފީހުގެ ނަން:  

 މަޤާމް:  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ އެޑްރެސް:  
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 ވަކީލެއް ނަމަ : ޤާނ ނީ  

 ހުވައިކުރި ތާރީޚް:____________________  ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު :_________________________ 

 ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ްޕރެކްޓިސްގެ ނަން : ______________________________________ 

 ___________________________________________________________ އޮފީހުގައި ތަމްސީލު ކުރާ މަޤާމު :  

 

 ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް:  09

 
  މާރާތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން

: 

 :   ދާއިމީ އެޑްރެސް
 : އަތޮޅާއި ރަށް  

  :  ޤައުމު 

 
  މާރާތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން

: 

 :  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް
 : އަތޮޅާއި ރަށް  

 : ޤައުމު 

 : ނަންަބރުމޮަބއިލް   :  އީމޭލް އެޑްރެސް 
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 (   ބައި ) ފޯމުގެ ތިންވަނަ

 ހިބަ ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދޭ ފަރާތާއި ލިބޭ ފަރާތުގެ މަޢުލ މާތު : 

 : އްޔަތުން ދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލ މާތު ހިބަ ނުވަތަ ވަޞި   10

 : ނަމާއެކު( އްމު ޢާ  ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު   :އުފަން ތާރީޚް     : މުރުޢު 

 :  މާރާތުގެ ނަންޢި /  ގޭގެ ނަން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   :  ދާއިމީ އެޑްރެސް

  :ޤައުމު 

 :  މާރާތުގެ ނަންޢި /  ގޭގެ ނަން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 :  ޤައުމު 

 

 އީމޭލް އެޑްރެސް

 :   ނަންބަރުމޮބައިލް   : 

 ނެތް  ☐ އެބަހުރި  ☐
 އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިއަކު ހުރިކަން ނުވަތަ ނ ންކަން :  18

 : އްމު ނަމާއެކު( ޢާ  ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު   :އުފަން ތާރީޚް     : މުރުޢު 

 :  މާރާތުގެ ނަންޢި /  ގޭގެ ނަން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   :  ދާއިމީ އެޑްރެސް

  : ޤައުމު 

 :  މާރާތުގެ ނަންޢި /  ގޭގެ ނަން 

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 
 : އަތޮޅާއި ރަށް  

 :  ޤައުމު 

  :  އީމޭލް އެޑްރެސް 
 :   ނަންބަރުމޮބައިލް 
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 މަޢުލ މާތު : ހިބަ ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ލިބޭ ފަރާތުގެ    11

 : އްމު ނަމާއެކު( ޢާ  ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު   :އުފަން ތާރީޚް     : މުރުޢު 

 :  މާރާތުގެ ނަންޢި /  ގޭގެ ނަން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   :  ދާއިމީ އެޑްރެސް

  :ޤައުމު 

 :  މާރާތުގެ ނަންޢި /  ގޭގެ ނަން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   އެޑްރެސް: މިހާރު އުޅޭ 

 : ޤައުމު 

 :   ނަންބަރުމޮބައިލް   :  އީމޭލް އެޑްރެސް 

 އެ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ  ☐ އެ ފަރާތުގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްަޕ ☐

 ދޭ ފަރާތާ ލިބޭ ފަރާތާ ހުރި ގުޅުން : 
 އެ ފަރާތުގެ އުފަންދަރިން  ☐ އެ ފަރާތުގެ މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރި  ☐

 މަޢުލ މާތު އިތުރުވާނަމަ، މަތީގައިވާ މަޢުލ މާތު ހިމަނައިގެން އިތުރު ޞަފްހާއެއް ހުށަހަޅާށެވެ. 
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 (  ބައި ) ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ

 އިޤުރާރު 

 

 އިޤުރާރުވަމެވެ. މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލ މާތަކީ ތެދު މައުލ މާތުކަމަށް އަހުރެން  

   : ސޮއި

 ______________ _______________________________________________  : ނަން

 _______________________________________________  :  ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު މަޤާމު

 _____________ _______________________________________________ :  ތާރީޚު

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި : 

 . ފަރާތްތަކުެގ ދިެވހިރައްޔިތެއްކަން އަންަގއިދޭ ކާޑާއި، ކޮޕީ ފަރާތް / ހުށަހެޅި މައްސަލަ .1
ރާޟެއް ނެތްކަމުެގ ލިޔުމެއް ޢުޠި ރަހުނުކުރެިވފައިާވ ނަމަ ރަހުުނީވ ފަރާތުެގ އިހިބައިން ުނަވތަ ަވޞިއްޔަތުން ދޭ ބިްނ ނުަވތަ ތަން ުނަވތަ މުދާ   .2

 މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ާވެނއެެވ.  
 މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރި ކަމުެގ ލިޔުްނ ނުަވތަ މިލްކުެވރިކަން ޘާބިތު ކުރި ޮގތުެގ ރިޕޯޓް.  .3
 ދަލެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރީ. ހިބައިން ނުަވތަ ަވޞިއްޔަތުން ދެނީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިާވ މު  .4

 މައްސަލައަށް ބޭނުްނާވ ޝަރުޢީ އެހެން ލިޔުމެއް ާވނަމަ އެލިޔުމެއްެގ ކޮޕީ  .5
 އެކަމަށް އެދޭ ފޯމު  ، ަވކީލަކު ނުަވތަ ބަދަލުަގއި މީހަކު ހުށަހަޅާނަމަ  .6
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 

 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު :         

  

 

 

 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް______________________________________  

 އަދި 

 ______________________________________   މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް

 

 އިރުޝާދު 

 މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރަން އެދެޭވނީ މަސްލަޙަތު އޮތް ފަރާތަކަށެެވ.  .1

 ފުރުން އެދެިވެގންަވނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެެވ. މި ފޯމު  .2

 ގައެެވ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނެވ. 12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާްނާވނީ ދިެވހިބަހުްނ، ފަރުމާ ފޮންޓުަގއި، ފޮންޓް ސައިޒް  .3

 . ނެޭވނެއެެވމި ފޯމުަގއި ފުރިހަމަކުރަްނޖެހޭ މަޢުލ މާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިުނާވ ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުގަ  .4

 މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީެގ މަޢުލ މާތު ފޯމުެގ ފަހު ޞަފްހާަގއި ބަޔާްނކުރެިވފައިާވނެއެެވ.  .5

 ރ )ފަންސަީވސް ރުފިޔާ( ެގ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ އެއް ދައްކަން ާވެނއެެވ. 25.00މިފޯމުއާއެކު  .6

 އިދޭ ކާޑުެގ ކޮޕީ ހުށަހަޅަްނާވެނއެެވ. މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުެގ ދިެވހިރައްޔިތެއްކަން އަންގަ  .7

 

 )ރ( 66)މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤަާވއިދުެގ މ.  19ފޯމު  

 ަގޟިއްޔާ ނަންބަރު  
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 . މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލ މާތު: 01

  ފުރިހަމަ ނަން: )އާއްމު ނަމާއެކު(: 

  ޢުމުރު:   އުފަންތާރީޚް:   އައިޑީކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޯޕޓް ނަންބަރު: 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު( 

  އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު( މިހާރުއުޅޭ 

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:   ފޯނު ނަންބަރު: 
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ނިޔާވިމީހާއާއި ހުރި  

  ގުޅުން: 

މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ  
  އެޑްރެސް: 

 

 

 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ:    02

 

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

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

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

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

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

 

 މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރަން ހުށަހަޅާ މުދަލުގެ ތަފްޞީލު   03

 މުދަލުެގ ބާވަތް  .1

 ބަންޑާރަ ގޯތި  ☐

 އަމިއްލަ ގޯތި  ☐

 އެއްމެދު އިމާރާތެއް   ☐

 އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ބައެއް  ☐

 ؛()މަތީގައިވާ ގޮޅިތަކުންކުރެ ގޮޅިއެއްގައި ފާހަގަ ޖެއްސެވިނަމަ

 )ހ(. ގޯތީގެ ރަޖސްޓްރީ ނަންބަރު: )ގޯތީގެ ސައްޙަ ކޮޕީއެއް މިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ( 
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................................................. .......................................................................... 

 ..............................................................  )ށ(. ގޯތީގެ އެޑްރެސް:  

  އެހެން މުދަލެއް.  ☐

 ؛އެހެން މުދަލެއް ނަމަ

 ނަންބަރު: .............................................................. )ހ( އެ މުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރެއް ވާނަމަ އެ 

 ..............................................................  )ށ( އެ މުދަލުގެ ބާވަތާއި ތަފްޞީލު:  

 މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި:   04

 

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

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

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

 ގޮތުގައި ހާޒިރުކުރަންއެދޭ މީހުންގެ މަޢުލ މާތު ހެކިންގެ    05

 

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

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

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

 އެދޭގޮތް   06

 

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

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

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

.................. ............................................................................................................................. ...................................................
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 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި(  

 ން ތަމްސީލުކުރު 

 

 ޤާނ ނީ ވަކީލު މެދުވެރިކޮށް  ☐

 އަމިއްލައަށް         ☐

 

 ޤާނ ނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މަޢުލ މާތު:  07

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް : 

 : ޤައުމު  

 ނަންބަރު : މޮބައިލް   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 ގެ / އޮފީހުގެ ނަން:  

 މަޤާމް:  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ އެޑްރެސް:  
 

 ޤާނ ނީ ވަކީލެއް ނަމަ : 

 ހުވައިކުރި ތާރީޚް:_________________  ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު :_____________________

 ނުވަތަ ލީގަލް ްޕރެކްޓިސްގެ ނަން : ____________________________ ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް 

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލު ކުރާ މަޤާމު : ______________________________________________
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 ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް:  08

 
ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

: 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް : 
 އަތޮޅާއި ރަށް :  

  : ޤައުމު  

 
ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

: 

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް : 
 އަތޮޅާއި ރަށް :  

 : ޤައުމު 

 މޮަބއިލް ނަންަބރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް :  
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 )ފޯމުގެ ތިންވަނަ ބައި( 

 މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

   : މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް    09

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައި.ޑީ. ކާޑު ނަްނބަރު / ޕާސްޕޯޓް ަނންބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

   : ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް    10

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައި.ޑީ. ކާޑު ނަްނބަރު / ޕާސްޕޯޓް ަނންބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  
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 )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ ބައި( 

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލ މާތަކީ ތެދު މައުލ މާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ. 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން: 

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: 

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު 

_______________________________________________ 

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި : 

 . ކޮޕީ ކާޑާއި،  އަންަގއިދޭ ދިެވހިރައްޔިތެއްކަން ފަރާތްތަކުގެ /  ފަރާޓް ހުށަހެޅި ސަލަމައް  .1

 މައްސަލައަށް ބޭނުްނާވ ޝަރުޢީ އެހެން ލިޔުމެއް ާވނަމަ އެލިޔުމެއްެގ ކޮޕީ  .2
 .އެކަމަށް އެދޭ ފޯމު ، ނުަވތަ ބަދަލުަގއި މީހަކު ހުށަހަޅާނަމަ ަވކީލަކު  .3
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 ..........................................................ފޯމް ނަމްބަރު :  

  

 

 

 ......................................................................................................... .............................................................................................................................ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް :   

 ،އަދި

 .................................................................................................. ...... ......................................................................................................................ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް :  

 

 :   އިރުޝާދު 

 ބިންވިއްކުމަށް އެދެވޭނީ މަސްލަޙަތު އޮތް ފަރާތަކަށެވެ.  .1
 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ.  .2
 ހުށަހަޅާ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް މިފޯމާއެކު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  .3
 . ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެމި ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލ މާތު  .4
 ވަކީލަކު ނުވަތަ ބަދަލުގައި މީހަކު ހުށަހަޅާނަމަ އެފަރާތަކުން އެކަން ޤަބ ލުކުރާކަމުގެ ލިޔުން މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  .5
ލިޔުމުގެ .6 ކޮީޕ.)  އަސްލާއި  ރަޖިސްޓްރީގެ  މުދަލުގެ  ނުވަތަ  ބިމުގެ  ހުށަހަޅާ  ކުރެވިފައިވާ    ވިއްކަން  އެޓެސްޓް  ނެތްނަމަ  އަސްލު 

 ރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލު ( 
މައްސަލައެއް  .7 ނުވަތަ  އެގްރީމަންޓެއް  ނުވަތަ  އެލިޔުމެއް  އޮތްނަމަ  ލިޔުމެއް  އެއްވެސް  ކުރިން  ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާއި  ހުށަހަޅާ 

 ނިމިފައިވާނަމަ އެމައްސަލައެއްގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   
 ގައެެވ. ލިޔުންތައް ހުންނަްނާވނީ ކަޅު / ނ  ކުލައިންނެެވ.  12މަކުރާްނާވނީ  ދިެވހި ބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓްގައި، ފޮންޓް ސައިޒް މި ފޯމު ފުރިހަ .8
 މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ތަކެތީެގ މަޢުލ މާތު ފޯމުެގ ފަހު ޞަފްހާަގއި ބަޔާންކުރެިވފައިާވ ާވެނއެެވ.  .9

 

 

 )ބ( 66)މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤަާވޢިދުެގ މ.  20ފޯމު  

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު : 
 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު : 
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 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް :   01

 

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް : 

 : ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް :  

 

  

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް :   02

 

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް : 

 : ޤައުމު  

 ނަންބަރު : މޮބައިލް   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް :  
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 ހުށަހަޅާ ޢިބާރާތް :   03

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

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

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

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

 މައްސަލައިގެ ބާވަތް :   04

 ބިން ވިއްކުން   ☐

 ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުން  ☐

 ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލުކުރުން   ☐
 

 ވިއްކާ މީހާގެ ބިމުގެ ތަނަވަސްކަން ހުރިނެތް ގޮތް :   05

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިންނާއި ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު :  18ވިއްކާމީހާގެ 

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އެޑްރެސް : އީމޭލް  
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 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 ތަން ރަހުނުކޮށްފައި އޮތް ނަމަ ތަފްޞީލު :   06

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

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

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

 

 ތަން ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ނަމަ އެކަމުގެ ތަފްޞީލު :    07

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

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

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

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

 

 ތަނުގެ އަތުގެ ވެރިކަން އޮތް ފަރާތުގެ ތަފްޞީލު :   08

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

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

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

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

 

 ވިއްކަން ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރަން އެދޭ ބިމުގެ ތަފްޞީލު :   09

 ބިމުގެ ބާވަތް :   .1

 ބަންޑާރަ ގޯތި  ☐

 އަމިއްލަ ގޯތި  ☐

 އެއްމެދު ޢިމާރާތެއް   ☐

 އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ބައެއް   ☐

 ޢިމާރާތެއް ނުކުރާ ހުސްބިމެއް ☐



    

 

 ކޯޓް  އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދ  މެޖިސްޓްރޭޓްއަރިއަތޮޅު 
 aa.bodufolhudhoo@judiciary.gov.mv  އީމެއިލް: | aa.bodufolhudhoo.courts.gov.mv ވެބްސައިޓް:

 335 ެގ 227 ސަފްޙާ
 

 ބިމުގެ އެޑްރެސް :  .2

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނަން :  

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު :  

 މަގު :  

 ރަށާއި އަތޮޅު :  

 ނ ންކަން : ވިއްކާ ގޯއްޗާއިބެހޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާކަން ނުވަތަ   .3

 ހިނގަމުންދޭ  ☐

 ހިނގަމުން ނުދޭ  ☐

 ކޯޓުގައި ހިނގި މައްސަލަ ނިމިއްޖެ ☐

 ..............................................................    މައްސަލަ ހިނގި ކޯޓުގެ ނަން :

 

 ..............................................................     ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު : 

 

 ..............................................................    މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު :

 

 އެދޭގޮތް :  10

 

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

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

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

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

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

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

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

.............................. 
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 ) ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި ( 

 ތަމްސީލުކުރުން : 

 

 ޤާނ ނީ ވަކީލު މެދުވެރިކޮށް  ☐

 އަމިއްލައަށް         ☐

 

 ޤާނ ނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މަޢުލ މާތު:  11

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް : 

 : ޤައުމު  

 ނަންބަރު : މޮބައިލް   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 ގެ / އޮފީހުގެ ނަން:  

 މަޤާމް:  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ އެޑްރެސް:  
 

 

 ޤާނ ނީ ވަކީލެއް ނަމަ : 

 ހުވައިކުރި ތާރީޚް:____________________  ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު :_________________________ 

 ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ްޕރެކްޓިސްގެ ނަން : ______________________________________ ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ  

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލު ކުރާ މަޤާމު : ___________________________________________________________ 
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 ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް:  12

 
ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

: 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް : 
 އަތޮޅާއި ރަށް :  

  : ޤައުމު  

 
ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

: 

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް : 
 އަތޮޅާއި ރަށް :  

 : ޤައުމު 

 މޮަބއިލް ނަންަބރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 

 ) ފޯމުގެ ތިންވަނަ ބައި (  

 އިޤުރާރު : 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލ މާތަކީ ތެދު މަޢުލ މާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ. 

 ސޮއި :  
_______________________________________________ 

 ނަން :  
_______________________________________________ 

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު :   
_______________________________________________ 

 ތާރީޚު :  
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 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި : 

އައި.ޑީ  .1 އެފަރާތުގެ  ފަރުދަކު ނަމަ  ހުށަހަޅަނީ  )  .މައްސަލަ  ނަމަދިވެހި   ކާޑު  ނ ން  ކޮީޕ  ،ރައްޔިތެއް  ޤާނ ނީ  ،   ( ޕާސްޯޕޓުގެ  އަދި 

މި    ޝަޚްޞެއްނަމަ، ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮީޕ، ޤާނ ނަކުން އުފައްދާފައިވާ އިދާރާއެއް ނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގެ ކޮީޕ

 . ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ 

މަ، ނުވަތަ ޤާނ ނަކުން އުފައްދާފައިވާ އިދާރާއަކުން ނަމަ، މި ފޯމާއެކު ޤާނ ނީ ޝަޚްޞަކުން  . މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤާނ ނީ ޝަޚްޞަކުން ނ2ަ

 ނުވަތަ ޤާނ ނަކުން އުފައްދާފައިވާ އިދާރާއަކުން މައްސަލަ ހުށަޅަން ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 

ވެސް ދިވެހިބަސް ނ ން އެހެން ބަހަކުން އޮވެފައި އެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެ  . މިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއްގެ ބައެއް ނަމ3ަ

 ލިޔުމެއްގެ ބައެއްގެ ތަރުޖަމާ ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓުން އަންގައިފި ނަމަ، ތަރުޖަމާ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 

 ޅާ ފޯމު، މިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އެވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަ، . މިފޯމުގައިވާ ދަޢުވާ އާއި އެކު ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދޭނަމ4ަ

 ( -ރ ) ފަންސަވީސް ރުފިޔާ/ 25/-. ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ :   5
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 )ދެވަނަ ބައި( 

 މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް : 

 :މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް    04

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޯޕޓް ނަންބަރު:    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 ގޭގެނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން:  

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު 

 ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން:  

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  
 

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:  05

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް:  

 

 )ތިންވަނަ ބައި( 
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 ތަމްސީލުކުރުން 

 

 ޤާނ ނީ ވަކީލު މެދުވެރިކޮށް  ☐

 އަމިއްލައަށް         ☐

 

 ޤާނ ނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މަޢުލ މާތު:  06

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް : 

 : ޤައުމު  

 ނަންބަރު : މޮބައިލް   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 ގެ / އޮފީހުގެ ނަން:  

 މަޤާމް:  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ އެޑްރެސް:  
 

 ޤާނ ނީ ވަކީލެއް ނަމަ : 

 ތާރީޚް:..................................... ހުވައިކުރި  ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު : ..........................................

 ............ ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ްޕރެކްޓިސްގެ ނަން : .............................................................

 ............................................................................. އޮފީހުގައި ތަމްސީލު ކުރާ މަޤާމު :........................................
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 )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ ބައި( 

 އިޤުރާރު 

 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލ މާތަކީ ތެދު މަޢުލ މާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ. 

 ސޮއި: 

 _____________________________________________________________ ނަން: 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: _______________________________________________ 

 ____________________________________________________________ ތާރީޚު: 

 

 އިރުޝާދު 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް / ފަރާތްތަކުެގ ދިެވހިރައްޔިތެއްކަން އަންަގއިދޭ ކާޑާއި، ކޮޕީ.  .1

އިޚްތިލާފެއް ނެތް  ، މެއް ކަނޑައަޅާފައިުނާވ ނަމަ އިޚްތިލާފެއް ނެތް ބާަވތުެގ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤަާވއިދުަގއި ަވކި ޚާއްސަ ފޯ .2

 ބާަވތުެގ އެންމެހައި މަދަނީ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާނީ މި ފޯމުންެނެވ.

 . އިޚްތިލާފެއް ނެތް މުއާމަލާތަކާ ުގޅޭ މައްސަލައެއް ނަމަ އެ މުއާމަލާތާބެހޭ އެއްބަސްުވން ުނަވތަ ލިޔުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަްނާވ ނެއެެވ .3
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު :  
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 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި  ☐

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ☐
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 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި( 

 ތަމްސީލުކުރުން 

 

 ޤާނ ނީ ވަކީލު މެދުވެރިކޮށް  ☐

 އަމިއްލައަށް         ☐
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 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް : 

 : ޤައުމު  

 ނަންބަރު : މޮބައިލް   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 ގެ / އޮފީހުގެ ނަން:  

 މަޤާމް:  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ އެޑްރެސް:  
 

 ޤާނ ނީ ވަކީލެއް ނަމަ : 

 ހުވައިކުރި ތާރީޚް:_________________  ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު :_____________________

 ނުވަތަ ލީގަލް ްޕރެކްޓިސްގެ ނަން : ____________________________ ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް 

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލު ކުރާ މަޤާމު : ______________________________________________
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 ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް:  06

 
ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

: 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް : 
 އަތޮޅާއި ރަށް :  

  : ޤައުމު  

 
ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

: 

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް : 
 އަތޮޅާއި ރަށް :  

 : ޤައުމު 

 މޮަބއިލް ނަންަބރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 

 )ފޯމުގެ ތިންވަނަ ބައި( 

 ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 ތަދައްޚުލުވާން އެދޭ ފަރާތުގެ   07

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައި.ޑީ. ކާޑު ނަްނބަރު / ޕާސްޕޯޓް ަނންބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  
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 )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ ބައި( 

 އިޤުރާރު 

 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލ މާތަކީ ތެދު މަޢުލ މާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ. 

 ސޮއި: 

_______________________________________________ 

 ނަން:  

_______________________________________________ 

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:  

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު:  

_______________________________________________ 

 

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި : 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތް / ފަރާތްތަކުެގ ދިެވހިރައްޔިތެއްކަން އަްނގައިދޭ ކާޑާއި، ކޮޕީ. .1
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 

 ފޯމް ނަމްބަރު :............................. 

 

  

 

 

 

 ... ............................................................................................................................. މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:  

 ،އަދި

 ................................. މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: ............................................................................................... 
 

 އިރުޝާދު 

 ފޯމް ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑްގެ ކޮީޕ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  .1
 އެދެވޭނީ މަސްލަޙަތު އޮތް ފަރާތަކަށެވެ.  ތަނާޒުލްވުމަށް .2
 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ.  .3
 . ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލ މާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެމި ފޯމުގައި  .4
   ވަކީލަކު ނުވަތަ ބަދަލުގައި މީހަކު ހުށަހަޅާނަމަ އެފަރާތަކުން އެކަން ޤަބ ލުކުރާކަމުގެ ލިޔުން މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  .5
 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ.  12ފޮންޓުގައި، ފޮންޓް ސައިޒް   މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ ދިވެހިބަހުން، ފަރުމާ .6
 މިފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލ މާތު، ފޯމުގެ ފަހު ޞަފްހާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  .7

 

 ( )ށ(  51 މ.ތުެގ ޤަާވއިދުެގއަދަނީ އިޖުރާ )މަ 24ފޯމު  

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  
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 :   މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް   01
 

 ރައްދުވާ ފަރާތް : މައްސަލަ    02

 : އްމު ނަމާއެކު( ޢާ  ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު   :އުފަން ތާރީޚް     : މުރުޢު 

 :  މާރާތުގެ ނަންޢި /  ގޭގެ ނަން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   :  ދާއިމީ އެޑްރެސް

  :ޤައުމު 

 :  މާރާތުގެ ނަންޢި /  ގޭގެ ނަން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   އުޅޭ އެޑްރެސް: މިހާރު 

 : ޤައުމު 

 :   ނަންބަރުމޮބައިލް   :  އީމޭލް އެޑްރެސް 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

   މައްސަލައިން ވަކިވުމަށް އެދެނީ ކޮން ތާރީޚަކުން ފެށިގެންކަން:  03

 : އްމު ނަމާއެކު(ޢާ ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު   :އުފަން ތާރީޚް    : މުރުޢު 

 : މާރާތުެގ ނަންޢި / ޭގެގ ަނން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   :  ދާއިމީ އެޑްރެސް

  : ޤައުމު 

 : މާރާތުެގ ނަންޢި / ޭގެގ ަނން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   : މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

 :  ޤައުމު 

 :  ނަންބަރުމޮބައިލް   :  އީމޭލް އެޑްރެސް 

 ަވކާލާތުކުރުމުެގ ހުއްދައިެގ ަނންބަރު :  

 ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުަވތަ ލީަގލް ޕްރެކްޓިސްެގ ނަން :  

 އޮފީހުަގއި ތަމްސީލުކުރާ މަޤާމު :  

 ޤާނ ނީ ަވކީލު ކަމުެގ ހުވައި ކުރެއްިވ ތާރީޚް :  
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............................................................................................................................. ............................. 

 

   މައްސަލައިން ވަކިވާން އެދޭ ސަބަބު:   04

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

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

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

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

 __________________________  ސޮއި:

 __________________________  ނަން:

 _________________________  ތާރީޚު:

  ތައްަގނޑު:

 

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި : 

 . ފަރާތްތަކުެގ ދިެވހިރައްޔިތެއްކަން އަންަގއިދޭ ކާޑާއި، ކޮޕީ ފަރާޓް / ހުށަހެޅި މައްސަލަ .1

 މައްސަލައަށް ބޭނުްނާވ ޝަރުޢީ އެހެން ލިޔުމެއް ާވނަމަ އެލިޔުމެއްެގ ކޮޕީ  .2

 .އެކަމަށް އެދޭ ފޯމު ، ހުށަހަޅާނަމަ ަވކީލަކު ނުަވތަ ބަދަލުަގއި މީހަކު  .3
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   ` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 ..........................................................ފޯމް ނަމްބަރު :   

  

 

 

 
 ......................................................................................................... .............................................................................................................................ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް :   

 

 ،އަދި

 

 .................................................................................................. ...... ...................................................................................................................... : ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 

 

 

 

 

 

 

 )ނ(  51)މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤަާވޢިދުެގ މ. 25ފޯމު  

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު : 
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 މާތު : މުވައްކިލުގެ މަޢުލ    01

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް : 

 : ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް :  
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 ތަނާޒުލުވާން އެދޭ ވަކީލުގެ މަޢުލ މާތު :   02

 ) އިތުރު ގަނޑެއް އެޓޭޗް ކުރެވިދާނެ ( މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު :   03

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

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

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

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

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

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

 

 

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  : ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް : 

 :  ޤައުމު 

 ނަންބަރު : މޮބައިލް   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު :  

 ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ްޕރެކްޓިސްގެ ނަން :  

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ މަޤާމު :  

 ޤާނ ނީ ވަކީލު ކަމުގެ ހުވައި ކުރެއްވި ތާރީޚް :  

 އެޑްރެސް : މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ  
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 މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެހާ ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓު :   04

1. ......................................................................................................................................... 

2.  ........................................................................................................................................ 

 

 މައްސަލައ އާއި ގުޅިގެން ކޯޓުން ލިބިފައިވާ އެންމެހާ ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓު : 

1. ....................................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................................... 

 

 ޙަވާލުކުރާ ވަކީލުެގ :  

 
 ސޮއި :  

 
 ..............................................................  ނަން :  

 
 ............................ ތާރީޚު:  .................................

 
 ތައްގަނޑު :  

 

 ފައިލާ ޙަވާލުވާ ފަރާތުެގ : 

 
 ސޮއި :  

 
 ...........................................................  ނަން :  

 

 .......................................................... ތާރީޚު : 

 

 ތައްގަނޑު / އިނގިލީގެ ނިޝާން : 
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 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 ފޯމް ނަމްބަރު :...............................      

  

 

 

 

 . ............................................................................................................................. މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް: 

 އަދި

 .............................................................................................................................  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 

 

 އިރުޝާދު 

ފޯމު .1 ދަޢުވާލިބޭ  މި  އިޖުރާއަތުގެ  ފަރާތުން  ފުރާނީ    އެހެނިހެން   ދަޢުވާއާގުޅޭ  އާއި  ދަޢުވާ  ،ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  102  ޤާނ ނުގެ  މަދަނީ 

  ދަޢުވާއަށް  ،މުއްދަތުގައި  ދުވަހުގެ 14  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 103 ޤާނ ނުގެ  މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ  ،ޙަވާލުވުމަށްފަހު  ލިޔެކިޔުންތަކާ 

 މަދަނީ   ،ނިންމައި  މައްސަލަ  ޅަށްދެކޮ  ފަރާތާ  ދަޢުވާލިބޭ  ،ނަމަ  ހުށަހަޅާފައިނުވާ  ދިފާޢެއް  ދަޢުވާއަށް   ނުވަތަ  ނަމަ  އެއްބަސްވެފައިނުވާ

ފަރާތުން    އްޙުކުމެ  ޙާޟިރުގައި  ޣައިރު  ގޮތުގެމަތިން   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބުގައި  ދިހަވަނަ  ޤާނ ނުގެ  އިޖުރާއަތުގެ ދަޢުވާކުރާ  ކޮށްދިނުމަށް 

 އެދޭނަމައެވެ. 

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ.  .2

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ.  12ގައި، ފޮންޓް ސައިޒް ފުރިހަމަކުރާންވާނީ ދިވެހިބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓު މި ފޯމު  .3

 . ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ  މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލ މާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ  .4

 ( )ހ(   128، މ.126)ހ(، މ. 125މ.އިދުެގ ވާ ޤަ ތުެގ އަ)މަދަނީ އިޖުރާ  26ފޯމު  

 ގަޟިއްޔާ ނަންަބރު 
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 ށް އެދޭ ސަބަބު ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކޮށްދިނުމަ   01

 

  ހުށަހަޅާފައި ލިޔުމެއް  ޙަވާލުވީކަމުގެ ދަޢުވާއާ އިރުވެސް ފާއިތުވި ވަގުތު  ކަނޑައެޅިފައިވާ ،ޙަވާލުވުމަށްފަހު ދަޢުވާއާ  ފަރާތުން ދަޢުވާލިބޭ ☐

 ނުވާތީ 

 ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ  ☐

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ރައްދު ދަޢުވާއަށް ނުވަތަ އިތުރު ދަޢުވާއަށް ރައްދު ދީފައި ނުވާތީ  ☐

ށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާފައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާގެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ދަޢުވާގެ ޖަވާބުގެ ލިޔުމެއް ހު  ☐

 ނުވާތީ 

 ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސަބަބުގެ ތަފްޞީލު   02

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

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

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

  

 ޙުކުމް އޮންނަންވީގޮތް   ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމް ކޮށްދިނުމަށް އެދޭނަމަ، ޣައިރުޙާޟިރުގައި ކޯޓުން ކުރާ   03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ސޮއި: 

 ______________________________________________  ނަން:

 އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާ! ތާރީޚް ޙިޖްރީ 

 ! ކުރައްވާ އިޚްތިޔާރު  މީލާދީ ތާރީޚް
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 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 ..........................................................ފޯމް ނަމްބަރު :  

  

  

 

 

 
 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް : 

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

 ،އަދި

: މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް           

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

 

 

 

 

 

 

 

 (129މ. ދުެގ ޢިާވޤަ ތުެގ  އަ މަދަނީ އިޖުރާ )  27ފޯމު  

 :  ަގޟިއްޔާ ނަންބަރު 
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 :   ބަދަލުކުރަން އެދޭ ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ސަބަބު   ނުވަތަ   ބާޠިލުކުރަން   01

 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައި ނެތުން    14ދަޢުވާގެ ފޯމާއި ހަވާލުވިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން  ☐

 ން. ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ދިފާއު ނުވަތަ ދައުވާގެ ލިޔުމެއް ދައުވާގެ ޖަވާބުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނެތު  ☐

 ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގެ ދަށުން  409މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނ ނުގެ  ☐

 

 :   ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކުރެވުނު ޙުކުމް   02

 

 ބާޠިލުކުރަން އެދެން  ☐

 ބަދަލުކުރަން އެދެން  ☐

 

 .................................................................................   :  ޙުކުމް ކުރެވުނު ތާރީޚު   03

 

 

 : ކުރަން އެދޭ ޙުކުމްގެ ޚުލާޞާ  ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ބާޠިލު   04
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   :  ރަން އެދޭ ސަބަބު ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ބާޠިލުކު   05
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3. ................................................................................................................................................. .................................. 

 

 

 

 

 ބައި(  )ފޯމުގެ ދެވަނަ

 ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީ ގޮތް 

 

 ފަރާތް :   ވާކުރި ޢު ޤަޟިއްޔާގައި ދަ   06

 : އްމު ނަމާއެކު( ޢާ  ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު   :އުފަން ތާރީޚް     : މުރުޢު 

 :  މާރާތުގެ ނަންޢި /  ގޭގެ ނަން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   :  އެޑްރެސްދާއިމީ 

  :ޤައުމު 

 :  މާރާތުގެ ނަންޢި /  ގޭގެ ނަން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 :   ނަންބަރުމޮބައިލް   :  އީމޭލް އެޑްރެސް 
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 ފަރާތް :   ވާ ލިބުނު ޢު ޤަޟިއްޔާގައި ދަ   07

 : އްމު ނަމާއެކު( ޢާ  ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު   :އުފަން ތާރީޚް     : މުރުޢު 

 :  މާރާތުގެ ނަންޢި /  ގޭގެ ނަން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   :  ދާއިމީ އެޑްރެސް

  :ޤައުމު 

 :  މާރާތުގެ ނަންޢި /  ގޭގެ ނަން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 :   ނަންބަރުމޮބައިލް   :  އެޑްރެސްއީމޭލް  

 

 (   ބައި) ފޯމުގެ ތިންވަނަ

 އިޤުރާރު : 

 މާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ. މަޢުލ  މާތަކީ ތެދު  މަޢުލ  ފޯމުގައި ދީފައިވާ    މި 

   : ސޮއި

_______________________________________________ 

   : ނަން

_______________________________________________ 

   : އްޔަތު ޞިނުވަތަ ޙައި މަޤާމު

_______________________________________________ 

 :   ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި : 

 .ފަރާތްތަކުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑާއި، ކޮީޕމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ  .1
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 ފޯމް ނަމްބަރު :................................ 

 

  

 

 

 
 .... .............................................................................................................................މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް:  

 ،އަދި

 .................................. މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: .............................................................................................. 

 

 

 

 
 

 (132ޤަާވއިދުެގ މ.ތުެގ އަ)މަދަނީ އިޖުރާ  28ފޯމު  

 ަގޟިއްޔާ ނަންބަރު  
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 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް  01

 : އްމު ނަމާއެކު( ޢާ  ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު   :އުފަން ތާރީޚް     : މުރުޢު 

 :  މާރާތުގެ ނަންޢި /  ގޭގެ ނަން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   :  ދާއިމީ އެޑްރެސް

  :ޤައުމު 

 :  މާރާތުގެ ނަންޢި /  ގޭގެ ނަން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 :   ނަންބަރުމޮބައިލް   :  އީމޭލް އެޑްރެސް 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 ފަރާތް  ލިބޭދަޢުވާ  02

 : އްމު ނަމާއެކު( ޢާ  ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު   :އުފަން ތާރީޚް     : މުރުޢު 

 :  މާރާތުގެ ނަންޢި /  ގޭގެ ނަން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   :  ދާއިމީ އެޑްރެސް

  :ޤައުމު 

 :  މާރާތުގެ ނަންޢި /  ގޭގެ ނަން 

 : އަތޮޅާއި ރަށް   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 :   ނަންބަރުމޮބައިލް   :  އެޑްރެސްއީމޭލް  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 

 

 



    

 

 ކޯޓް  އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދ  މެޖިސްޓްރޭޓްއަރިއަތޮޅު 
 aa.bodufolhudhoo@judiciary.gov.mv  އީމެއިލް: | aa.bodufolhudhoo.courts.gov.mv ވެބްސައިޓް:

 335 ެގ 260 ސަފްޙާ
 

 މި ލިޔުމާއިއެކުގައި ތިރީގައިވާ ފޯމުތައް ތިޔަފަރާތާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ.   .7

 ފޯމު ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ާބވަތުގެ ނެތް އިޚްތިލާފެއް .8
 ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތައްމައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު  .9

 ނ ނެކެވެ.   ☐ އާއެކެވެ.        ☐  ؟ލިބިއްޖެތޯމަތީގައި ބުނެވުނު ފޯމާއި ލިޔުންތައް ތިޔަފަރާތަށް    .8
 

  ލިބުނު ތާރީޚު   ތިޔަފަރާތަށް ލިޔުންތައް   ފޯމާއި ބުނެވުނު މަތީގައި  .9
_____/_____/__________ 

ތިޔަފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި އައިޑެންޓީޓީ ކާޑު  ފޯމުގައި   ހުށަހަޅާމައްސަލަ   .10
 ؟ނަންބަރު ލިޔެވިފައިވަނީ ރަގަޅަށްތޯ

 
 ނ ނެކެވެ.   ☐ އާއެކެވެ.        ☐ 

  ؟ގައިވާ ދަޢުވާއަށް ތިޔަފަރާތުން އިންކާރު ކުރަންތޯ ފޯމު  ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  .11
 ނ ނެކެވެ.   ☐ އާއެކެވެ.        ☐ 

 ހޯދުމައް ފަރުވާއެއް  އެހެން ނ ން  ފަރުވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާގައި ފޯމު  ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  .12
 ؟އެދެންތޯ

 
 ނ ނެކެވެ.   ☐ އާއެކެވެ.        ☐ 

  
 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި އިންކާރު ކުރާކަމެއް އޮތްނަމަ އެކަމަކާއި އޭގެ ސަބަބު  .13

   
 ދަޢުވާއެއްމައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ދަޢުވާއެއް އޮތްނަމަ އެ   .14

  
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކިތާބީ ހެކި ހުށަހަޅަން އެދޭނަމަ އެގޮތުން ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ ތަފްޞީލު   .15

 
 
 

 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހަޅަން އެދޭނަމަ އެގޮތުން ހުށަހަޅާ ހެކިންގެ ތަފްޞީލު   .16
 
 
 
 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތު އޮތް މިންވަރާއި މެދު ތަފާތު ގޮތަކަށް ދެކޭނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުތައް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ނުވަތަ   .17
 
 
 
 

 ހޯދުމަށް އެދޭނަމަ އެ ފަރުވާގެ ތަފްޞީލު  ފަރުވާއެއް  އެހެން ނ ން  ފަރުވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުގައި  ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  .18
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އެޑްރެސް އަދި އައިޑެންޓީޓީ ނަންބަރު  ދާއިމީ ތިޔަފަރާތުގެ ނަމާއި ފޯމުގައި   ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބާވަތުގެ ނެތް  އިޚްތިލާފެއް  .19
 ޅު ގޮތް ލިޔެވިފައިވަނީ ރަގަޅަށް ކަމުގައިނުވާ ނަމަ ރަގަ

 ނަން:  

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:  

 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:  

 ފަންގިފިލާ އަދި އެާޕޓްމަންޓް ނަންބަރު:  

 ރަށާއި އަތޮޅު:  
 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް  ތިޔަފަރާތް   .20

 ގޭގެ ނަން:   

 މަގު:        

 ފަންގިފިލާ އަދި އެާޕޓްމަންޓް ނަންބަރު:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 
 ތަނުގެ މައުލ މާތު ލިޔެކިތުންތައް ފޮނުވަންޖެހޭ  ކޯޓުއަމުރު އަދި ދަޢުވާއާއި ގުޅޭ  .21

 
 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:  
 ފަންގިފިލާ އަދި އެާޕޓްމަންޓް ނަންބަރު:  

 ރަށާއި އަތޮޅު:  
 ތަނުގެ ނަން:  
 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު:  
 :  ނަންބަރު ފޯނު

 ކޯޓުން ތިޔަފަރާތާ ގުޅާނެ ފޯނު ނަންބަރު:  
   :އީމެއިލްކޯޓުން ތިޔަފަރާތާ މުއާމަލާތް ކުރާނެ 

 

 ސޮއި ކުރުން 
ވިކަން އަންގައިދޭ  ޙަވާލުދަޢުވާ ފޯމާއި   ބާވަތުގެ ނެތް  އިޚްތިލާފެއް

 ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތުގެ 
އަންގައިދޭ  ވިކަން ޙަވާލުދަޢުވާ ފޯމާއި   ބާވަތުގެ ނެތް  އިޚްތިލާފެއް

 ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތުގެ 
 ނަން:  
 

 ސޮއި: 
 

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

 ތާރީޚް:  

   އިސިއްޔަތު:ހަ
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    ` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު :     

  

 

 

 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް: ______________________________________ 

 އަދި 

 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް:______________________________________ 

 )ނޯޓިސް އާއި ގުޅޭ މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤަާވޢިދުެގ މާއްދާ އިޚްތިޔާރު ކުރައްާވ...( 29ފޯމު  

 ނަންބަރު ގަޟިއްޔާ  
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 ( ފަނޑިޔާރުގެ ސޮއި)

 ( ފަނޑިޔާރުގެ ނަން)

 

 )ކޯޓުގެ ތައްގަނޑު( 

 

 

 

 ޙިޖްރީ ތާރީޚް... 
 މީލާދީ ތާރީޚް... 

 

 



    

 

 ކޯޓް  އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދ  މެޖިސްޓްރޭޓްއަރިއަތޮޅު 
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 ފޯމް ނަމްބަރު :........................... 

 

  

 

  

   

    

 

 

 ..........................................................................................................................  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް: 

 

 އަދި

 

 ....................... ...................................................................................................  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 

       ނޯޓިސް އާއި ުގޅޭ ޖިާނޢީ އިޖުރާއަތުެގ ޤަާވޢިދުެގ މާއްދާ އިޚްތިޔާރު ކުރައްާވ...( )  30ފޯމު  

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  
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 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް  01

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް  02

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް:  

 

 



    

 

 ކޯޓް  އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދ  މެޖިސްޓްރޭޓްއަރިއަތޮޅު 
 aa.bodufolhudhoo@judiciary.gov.mv  އީމެއިލް: | aa.bodufolhudhoo.courts.gov.mv ވެބްސައިޓް:

 335 ެގ 266 ސަފްޙާ
 

 

 

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

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

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

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

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

 

 )ފަނޑިޔާރުގެ ސޮއި( 

 )ފަނޑިޔާރުގެ ނަން( 

 

 )ކޯޓުގެ ތައްގަނޑު( 

 

 ޙިޖްރީ ތާރީޚް ޙިޔާރުކުރައްވާ! 

 މީލާދީ ތާރީޚް ޙިޔާރުކުރައްވާ! 
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 .....................................................މް ނަމްބަރު :  ފޯ        

  

 

 

 

 ______________________________________ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތް: 

 އަދި 

 ______________________________________ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 

 

 

 އިރުޝާދު 

 .  ބާޠިލުވާނެއެވެ މިފޯމު  ފެނިއްޖެނަމަ  ކޯޓަށް ނ ންކަމުގައި ބިނާކޮށްގެން  މައްޗަށް އަސާސެއްގެ އެއްވެސް  އެދިފައިވަނީ އަމުރަށް  ކޯޓު .1

 

 

 

 

 

 (184)މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ަގާވއިދުެގ މ. 31ފޯމު  
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 ކޯޓު އަމުރާއި ގުޅޭ ދަޢުވާގެ މަޢުލ މާތު  01

ހިނގަމުންދާ ދަޢުވާއަކާއި ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދޭނަމަ އެދަޢުވާ/ގަޟިއްޔާ ނަންބަރ:   .1

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

ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދޭނަމަ، ދަޢުވާ ހުށަހެޅޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ކޯޓުގެ ނަން:   .2

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

 

 ކޯޓު އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލ މާތު  02

 ...........................................................................................................    ނަން:  

 .............................................................................................. ............. އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:  

 

 ކޯޓުން ނެރެދިނުމަށް އެދޭ އަމުރުގެ މަޢުލ މާތު  03

 .............................. .............................................................................ނެރެދިނުމަށް އެދޭ އަމުރުގެ ބާވަތް:   .1

އަޑުއެހުމަކާއި ނުލައި އަމުރާއި މެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން އެދޭނަމަ، އެދޭ ސަބަބު:   .2

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

 މި ފޯމުން ނެރެދިނުމަށް އެދޭ އަމުރުގައިވާ ކަންކަމަށް ޚަޞްމުން އެއްބަސްވެފައިވާތީ  ☐

 އަޑުއެހުމަކާއި ނުލައި އަމުރާއި މެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން ޚަޞްމުން އެއްވަސްވާތީ  ☐

 ކޯޓު އަމުރަށް އެދޭ ސަބަބު:   .3

އަަވހަށް   މައްސަލައަކީ  އިްނޞާފު )މި  ނެރުމަކީ  އަމުރެއް  ަވުގތީ  މައްސަލައިގައި  މި  ނުަވތަ  މައްސަލައެއްކަން  ބާަވތުހެ  ފިޔަަވޅުއަޅަންޖެހޭ 
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...................................................................................................................................................................... ..............

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

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

......................................................................................................................................................... . 
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 ކޯޓު އަމުރު ނެރެދިނުމަށް ބާރުދޭ ހެކި ނުވަރަ ހެކިތައް:  .4
 )މިފޯމާއި އެކު މިހެކިތައް ހުށަހަޅަން ާވނެއެެވ.(

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

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

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

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

 

 

 ކޯޓު އަމުރު އޮންނަންވީ ގޮތް:  .5
......................................................... ...........................................................................................................................

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

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

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

 

 ކޯޓު އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތާއި ވަގުތީ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލ މާތު  04

 ކޯޓު އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް  ކޯޓު އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތް 

 .............................................................. ނަން: 

 އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: ............................. 

 

 ދާއިމީ/ރަޖިސްޓަރީ އެޑްރެސް 

 ..................................................... ގޭގެ ނަން: 

 .................. ...................................ފަންގިފިލާ: 

 ............................................................. މަގު: 

 .......................................... ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 

 

 ................................................................ ނަން: 

 ...................... ................. އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

 ދާއިމީ/ރަޖިސްޓަރީ އެޑްރެސް 

 ........................................................ ގޭގެ ނަން: 

 ........................................................ ފަންގިފިލާ: 

 ................................................................. މަގު: 

 ................................................... ރަށާއި އަތޮޅު: 
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 މިހާރު ދިރިއުޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް 

 .......................................... ގޭގެ ނަން: 

 ................................ ..........ފަންގިފިލާ: 

 ..........................................މަގު: 

 .......................................... ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ގުޅާނެ

 .......................................... ފޯނު ނަންބަރު:  

 ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި މުއާމަލާތް ކުރާނެ 

 .......................................... އީމެއިލް: 

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް 

 .......................................... ގޭގެ ނަން: 

 .................... ......................ފަންގިފިލާ: 

 ..........................................މަގު: 

 .......................................... ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ގުޅާނެ

 .......................................... ފޯނު ނަންބަރު:  

އާމަލާތް ކުރާނެ އީމެއިލް:  ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި މު

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

 

 އިޤުރާރު 

 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލ މާތަކީ ތެދު މަޢުލ މާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ. 

 ސޮއި: 

_______________________________________________ 

 ނަން:  

_______________________________________________ 

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:  

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު: 

_______________________________________________ 
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 ..................ފޯމް ނަމްބަރު :.....

  

 
 

 

 

 

 

 ..........................................................................................................................  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް: 

 އަދި

 ..................... ..................................................................................................... މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 

 

 

 ((އ)، )ރ(، )ބ(، )ޅ(، )ކ( 185އިޖުރާއަތުެގ ޤަާވއިދުެގ މ.)މަދަނީ  32ފޯމު  

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
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 އިރުޝާދު : 

 ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. .1

 ެވ. ަވުގތީ އަމުރަށް އެދިފައިަވނީ އެއްެވސް އަސާސެއްެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށްެގން ނ ްނކަމުަގއި ކޯޓަށް ފެނިއްޖެ ަނމަ މި ފޯމު ބާޠިލުާވެނއެ  .2

ކަން މި ފޯމުަގއި ާވަވުގތީ އަމުރަށް އެދެނީ އަެނއް ޚަޞްމުެގ ޣައިރު ޙާޟިރުަގއި ކަމަށް ާވނަމަ މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤަވާއިދުގައިާވ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ  .3

 ބަޔާންކުރަން ާވެނއެެވ.  

ން ަވކިޮގތަކަށް  މި ފޯމު ހުށަހަޅާނީ، ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ަގސްތުކުރާ މައްސަލައިެގ ނުަވތަ ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލައިެގ މައުޟ އާ ުގޅޭ ހާލަތެއް، ކޯޓު .4

ށަހަޅާނަމައެެވ. ނުަވތަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ަގސްތުކުރާ މައްސަލައިެގ ުނަވތަ  މައްސަލަ ނިްނމަންދެން ަވކިޮގތަކަށް ދެމެހެއްޓުމަށް އެދި ޚަޞްމަކު ކޯޓަށް ހު

 މައްސަލަ ނިންމަންދެްނ  ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލައިަގއި ޚަޞްމަކު ަވކިކަމެއް ކުރުމަށް ުނަވތަ ނުކުރުމަށް ުނަވތަ ނުކޮށް ހުރުމަށް ުނަވތަ ކޯޓުން ަވކިޮގތަކަށް

ފަރާތެއްެގ ބެލުމުެގ ދަށުގައި ުނަވތަ ަވކިތަނެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ުނަވތަ ހިފެހެއްޓުމަށް އެދި ޚަޞްމަކު ކޯޓަށް   މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މުދަލެއް ަވކި

 ހުށަހަޅާަނމައެެވ. 

 ( ރުފިޔާ ދައްކަން ާވެނއެެވ. -)ފަންސާސް/ 50/-ފޯމުެގ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީެގ ޮގތުގައި   .5

 މުެގ ފަހު ޞަފްހާަގއި ބަޔާްނކުރެިވފައިާވނެއެެވ. މިފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ތަކެތީެގ ތަފްސީލް މިފޯ .6

 

 

 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް :  01

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  
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 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް :  02

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް :  

 

 

 

 މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ޚުލާޞާ :   03

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

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

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

 ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ސަބަބު :    04

އިމުކުރުމަށްޓަކައި ސަލައަކީ އަަވހަށް ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ ބާަވތުެގ މައްސަލައެއްކަން ުނަވތަ މި މައްސަލައިގައި ަވުގތީ އަމުރެއް ެނރުމަކީ އިްނޞާފު ޤާ )މި މައް 
 ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ދެކޭ ސަބަބު މިބައިަގއި ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންާވެނއެެވ.( 

11. ............................................................................................................................. ................... 

12. ............................................................................................................... ................................. 

13. ............................................................................................................................. ................... 
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 ވަގުތީ އަމުރު ރައްދުކުރަންވީ ފަރާތުގެ :  05

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް :  
 

 

 ވަގުތީ އަމުރު ނުނެރެފިނަމަ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތަށް ލިބޭނެ ގެއްލުމުގެ ތަފްޞީލު :   06

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

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

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

 

 ) މި ފޯމާއި އެކު މިހެކިތައް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.(    ނުވަތަ ހެކިތައް. ވަގުތީ އަމުރު ނެރެދިނުމަށް ބާރުދޭ ހެކި   07

3. ............................................................................................................................. ................... 
4.  .......................................... ...................................................................................................... 
5. ............................................................................................................................. ................... 

 

 

 

 ވަގުތީ އަމުރު އޮންނަންވީ ގޮތް :   08

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

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

 މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ވަގުތީ އަމުރު ނެރެން :   އަވަސް   09

 އެދެން  ☐

 ނޭދެން  ☐

 އަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެދެނީ އަނެއް ޚަސްމުގެ :   10

 ޙާޟިރުގައި   ☐

 ޣައިރު ޙާޟިރުގައި   ☐

 ؛ މިމައްސަލައާއި ގުޅޭ އެހެން އަމުރެއް   11

 ނެރެފައިވޭ  ☐

 ނެރެފައި ނުވޭ  ☐

 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި( 

 އިޤުރާރު : 

 ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލ މާތަކީ ތެދު މަޢުލ މާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ. މި  

 ސޮއި :  

 ނަން : _______________________________________________ 

 _______________________________________________ މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު : 

 ތާރީޚު : _______________________________________________ 

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް: 

 ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑްގެ ކޮީޕ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.  .1
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`        

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު :   

  

 

 

 
 ______________________________________ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް: 

 އަދި 

 ______________________________________ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް:  

 

 އިރުޝާދު 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކޮޕީ އަމުރުގެ އެދޭ ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ޠިލުކުރަންމިފޯމާއި އެކު ބާ .1

 

 

 

 

 

 

 )ރ( (  186އިޖުރާއަތުެގ ަގވާއިދުެގ މ.) މަދަނީ  33ފޯމު  

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  
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 ޢައިރު ހާޒިރުގައި ނެރުނު އަމުރު   01

 

 ބާޠިލުކުރަން އެދެން  ☐

 ބަދަލުކުރަން އެދެން  ☐

 

 .......................................................................  އަމުރުގެ ނަންބަރު:  02

 

 ........................................................................   އަމުރު ނެރުނު ތާރީޚު: 03

 

  ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ބާޠިލުކުރަން އެދޭ އަމުރުގެ ޚުލާޞާ:   04

 

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

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

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

 

 ސަބަބު:  ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ބާޠިލުކުރަން އެދޭ    05

 

1.  .................................................................................................................................................... 
2.  .................................................................................................................................................... 
3.  .................................................................................................................................................... 

 

 ލައިގައި ދަޢުވާކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލ މާތު ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ބާޠިލުކުރަން އެދޭ އަމުރު ނިސްބަތްވާ މައްސަ   06

 

 ....................... .............................................................................................................................ނަން: 

 ....................................................................................... ....................................އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 
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 ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ބާޠިލުކުރަން އެދޭ އަމުރު ނިސްބަތްވާ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މަޢުލ މާތު   07

 

 ....................... .............................................................................................................................ނަން: 

 ...................................... ...................................................................................އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:   

 އިޤުރާރު 

 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލ މާތަކީ ތެދު މަޢުލ މާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ. 

 ސޮއި: 

_______________________________________________ 

 ނަން:  

_______________________________________________ 

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:  

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު:  

_______________________________________________ 

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި : 

 .ކޮޕީ ކާޑާއި، އަްނގައިދޭ  ދިެވހިރައްޔިތެއްކަން ފަރާތްތަކުެގ/  ފަރާތް ހުށަހަޅާ .1
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` 
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 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 
 ................... ....ފޯމް ނަމްބަރު :........

 

  

 

 

 
 ..........................................................................................................................  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް: 

 އަދި

 ..................... ..................................................................................................... މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 
 ިއުރާޝުދ: 

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ.  .1

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ.  12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ  ދިވެހިބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓުގައި، ފޮންޓް ސައިޒް  .2

 )ށ( (  188) މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ަގވާއިދުެގ މ. 34ފޯމު  

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  
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 . ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލ މާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ މި ފޯމުގައި  .3

 މިފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ތަކެތީެގ މަޢުލ މާތު، މިފޯމުެގ ފަހު ޞަފްހާގައި ބަޔާންކުރެިވފައިާވނެއެެވ.  .4
 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 01

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތް  02

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  
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 ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ    03

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

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

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

 

 ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދަން ބޭނުންވާ ގޮތް   04

 

 މުޅި ދަޢުވާ އެއްކޮށް  ☐

 ދަޢުވާގެ ބައެއް ނުވަތަ ބައިތަކެއް ☐

   ދަޢުވާގެ ބައެއް ނުވަތަ ބައިތަކެއް އަނބުރާ ގެނައުމަށް ބޭނުންވާކަމުގައިވަނީނަމަ އެބައި ނުވަތަ ބައިތަކުގެ ތަފްޞީލު: 

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

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

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

 

 ؟ ރެފައިވޭތޯ މި ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެ   05

 

 ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައިވޭ  ☐

 ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައި ނުވޭ  ☐

 

 ؟ މި ދަޢުވާގެ ޚަޞްމަކު މިދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ކޯޓުގައި ވަކިކަމަކަށް އެއްބަސްވެފައި ވޭތޯ   06

 

 އެއްބަސްވެފައިވޭ  ☐

 އެއްބަސްވެފައިނުވޭ ނުވޭ  ☐
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 ؟ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ލިބިފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނ ންތޯ މި ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން    07

 

 ލިބިފައިވޭ  ☐

 ލިބިފައި ނުވޭ  ☐

 

 ؟ ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުމާމެދު ދެންތިބި ފަރާތްތަކުގެ ރުހުން ލިބިފައިވޭތޯ   ، އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ދަޢުވާއެއްނަމަ  08

 )ރުހުން ލިބިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ކިތާބީ ހެކި މިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ( ލިބިފައިވޭ   ☐

 ލިބިފައި ނުވޭ  ☐

 

 ސަބަބު: ދަޢުވާ ނުވަތަ ދަޢުވާގެ ބައެއް އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ    09

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

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

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

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

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

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލ މާތަކީ ތެދު މަޢުލ މާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ. 

 ސޮއި: 

 ______________ނަން: _______________________________________________

 _______________________________________________ މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: 

 _____________ތާރީޚު: _______________________________________________

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް: 

 ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑްގެ ކޮީޕ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.  .1
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 

 ..........................................................ފޯމް ނަމްބަރު :  

 

  

 

 

 

 ......................................................................................................... .............................................................................................................................ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް :   

 ،އަދި

 .................................................................................................. ...... ......................................................................................................................: ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް  

 

 

 އިރުޝާދު : 

 ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. މި ފޯމު  .1

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު / ނ  ކުލައިންނެވެ.   12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ  ދިވެހި ބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓްގައި، ފޮންޓް ސައިޒް   .2

 . ލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލ މާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ މި ފޯމު ބަ .3

 މިފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލ މާތު، މިފޯމުގެ ފަހު ޞަފްހާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  .4

 

 

 )ހ( (  191) މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤަާވޢިދުެގ މ. 35ފޯމު  

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު : 
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 ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް :   01

 

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް : 

 : ޤައުމު  

 ނަންބަރު : މޮބައިލް   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް :  

 

  

 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް :   02

 

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް : 

 : ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 އެޑްރެސް : މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ  

 

 ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ :   03
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...................................................................................................................................................................... ..... 

 

 ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދަން ބޭނުންވީ ގޮތް :   04

 މުޅި ދަޢުވާ އެއްކޮށް  ☐

 ދަޢުވާގެ ބައެއް ނުވަތަ ބައިތަކެއް ☐

   ދަޢުވާގެ ބައެއް ނުވަތަ ބައިތަކެއް އަނބުރާ ގެނައުމަށް ބޭނުންވާކަމުގައިވަނީނަމަ އެބައި ނުވަތަ ބައިތަކުގެ ތަފްޞީލު : 

 ........................................... ތާރީޚު : މިކަމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި  

 

 ؟ މި ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައިވޭތޯ   05

 

 ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައިވޭ  ☐

 ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައި ނުވޭ  ☐

 

 ؟ އެއްބަސްވެފައިވޭތޯ މި ދަޢުވާގެ ޚަސްމަކު މިދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ކޯޓުގައި ވަކިކަމަކަށް    06

 

 އެއްބަސްވެފައިވޭ  ☐

 އެއްބަސްވެފައިނުވޭ ނުވޭ  ☐

 

 ؟ މި ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތަށް މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ލިބިފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނ ންތޯ   07

 

 ލިބިފައިވޭ  ☐

 ލިބިފައި ނުވޭ  ☐

 

 ؟ ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުމާމެދު ދެންތިބި ފަރާތްތަކުގެ ރުހުން ލިބިފައިވޭތޯ   ، ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ދަޢުވާއެއްނަމައެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ    08
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 ) ރުހުން ލިބިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ކިތާބީ ހެކި މިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.( ލިބިފައިވޭ   ☐

 ލިބިފައި ނުވޭ  ☐

 

 

   ބައެއް އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ބާޠިލު ކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބު : ދަޢުވާ ނުތަތަ ދަޢުވާގެ    09

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

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

 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލ މާތަކީ ތެދު މަޢުލ މާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ. 

 ސޮއި :  

 ____________________________________________________________ ނަން :  

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު : _______________________________________________ 

 ތާރީޚު : ___________________________________________________________ 

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި : 

 ރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑްގެ ކޮީޕ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަ .1
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 .......... ...........:.......ފޯމް ނަމްބަރު 

  

 

 
 

 ..........................................................................................................................  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް: 

 އަދި

 ..................... ..................................................................................................... މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 

 ިއުރާޝުދ: 

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ.  .2

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ.  12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ  ދިވެހިބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓުގައި، ފޮންޓް ސައިޒް  .3

 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލ މާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. މި ފޯމުގައި  .4

 މާތު، ފޯމުގެ ފަހު ޞަފްހާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލ  .5

 

 

  36ފޯމު  

 
 ގަޟިއްޔާ ނަންަބރު 

 ނިހާއީ ޙުކުމް 

އި  ނިހާއީ ހުކުމަކީ އެ ހުކުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ އެންމެހައި މަރުޙަލާއެއް ނިމިފައިވާ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އޮތް އެންމެހަ
ނިހާއީ ހުކުމެއް މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި މިފޯމުން   ،ކުމްތަކެވެ. ކޯޓުން އެނ ން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހިނދަކުފުރުސަތު ބަންދުވެފައިވާ ހު 

 އެ ހުކުމެއް ޤާނ ނީ ނަތީޖާ ނުވަތަ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްވެގެން ނުދާނެއެވެ.  ،ހުށަހެޅި ކަމުގައިވީނަމަވެސް
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 : މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް    01

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް :   02

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  
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 ނިހާއީ ޙުކުމް މުރާޖަޢާކުރަން އެދޭ ފަރާތް   03

 ދަޢުވާކުރި ފަރާތް  ☐

 ދަޢުވާލިބުނު ފަރާތް      ☐

 

 މަޢުލ މާތު ނިހާއީ ޙުކުމާ ބެހޭ    04

 ބާވަތް: 

 ނިންމި ތާރީޚު: 

 ނިންމި ކޯޓުެގ ނަން:

 

 ނިހާއީ ޙުކުމް މުރާޖަޢާކުރަން އެދޭ ސަބަބު:   05

ނަމަވެސް   ،ނިހާއީ ޙުކުމްގެ މައްސަލަ ހިނގަމުން ދިޔައިރު މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކަށް މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ހިނގަމުން ދިޔައިރު ވުޖ ދުވެފައިވާ  ☐

މައްސަލައަށް މުހިންމު އަދި މައްސަލައިގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ބަދަލުވެދާފަދަ ހެއްކެއް ނުވަތަ ވާޤިޢާއެއް    ،މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކަށް ލިބިފައިނެތް

 ލިބުން ނުވަތަ އެނގުން.  ،މައްސަލައިގެ ޙުކުމްކުރުމަށްފަހު

 އެ ހެކި ނުވަތަ ވާޤިޢާ އަދި ވުޖ ދުވީ ތާރީޚު: 

ޝަރީޢަތަށް    ،ހިނގާފައިވާ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް  ،ޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައިވަނީނިހާއީ ޙުކުމް ނިސްބަތްވާ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކާ ދެކޮ  ☐

 ސާބިތުވުން. )ޖިނާޢީ ކުށެއް ސާބިތުވެފައި އޮތުމަކީ ލާޒިމުކަމެއް ނ ން( 

 ޖިނާޢީ ކުށް: 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް  ☐ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް    ☐ޖިނާޢީ ކުށް ކުރި ޚަސްމު:  

 ނިހާއީ ޙުކުމަށް އަސަރު ފޯރި ގޮތުގެ ތަފްޞީލު: އެޖިނާޢީ ކުށުގެ ސަބަބުން  

 ހިސާބު ޖެހުމުަގއި އަރާފަިއާވ އޮޅުމެއް ނުވަތަ ލިޔުމުަގއިވާ އިމްލާ ކުށެއް ިއޞްލާހުކުރުމަށް ،ހުކުމް އިއްވުމަށް ފަހުނިހާ ☐

 އަރާފަިއވާ އޮޅުން ނުވަތަ ލިޔުމުަގިއވާ އިމްލާ ކުށުެގ ތަފްޞީލު: 
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 ؟ ނުވަތަ ސަބަބުތައް ވުޖ ދުވެފައިވާކަމުގެ އިތުރު ތަފްޞީލު   ނިހާއީ ޙުކުމަށް އެދުނު ސަބަބު 

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

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

 މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު މައްސަލަ އަލުން ނިންމަން އެދޭގޮތް: 

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

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

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

 އިޤުޜާރު 

 މައުލ މާތަކީ ތެދު މައުލ މާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ. މިފޯމުގައި ދީފައިވާ  

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން: 

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: 

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު 

_______________________________________________ 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :   

   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް / ފަރާތްތަކުެގ ދިެވހިރައްޔިތެއްކަން އަންަގއިދޭ ކާޑާއި، ކޮޕީ. .1

 މައްސަލައަށް ބޭނުްނާވ ޝަރުޢީ އެހެން ލިޔުމެއް ާވނަމަ އެލިޔުމެއްެގ ކޮޕީ  .2

 އެކަމަށް އެދޭ ފޯމު  ، ބަދަލުަގއި މީހަކު ހުށަހަޅާނަމަ ަވކީލަކު ނުަވތަ  .3
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 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު :          

  

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 އަދި 

______________________________________ 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 

 އިރުޝާދު 

 މި ފޯމާއެކު ޝަރިއަތް ނިމުނުގޮތް )ޖަޖްމެންޓް( ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  .1

 ފައިސާއެއް ދައްކާފައިވާ ކަމުގެ ރަސީދު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި ފޯމާއެކު ހޯދަން އެދޭ ކޮންމެ  .2

 

 

 

 (.247)މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ަގާވއިދުެގ މ 37ފޯމު  

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  
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އައިޓަމް  
 ބަރު ނަން 

 އަދަދު )ރުފިޔާއިން(  ތަފްސީލު 

   

   

   

   

   

   
  ޖުމްލަ 
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 އިޤުރާރު 

 

 ތެދު މަޢުލ މާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.   މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލ މާތަކީ 

 ސޮއި: 

_______________________________________________ 

 ނަން:  

_______________________________________________ 

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:  

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު:  

_______________________________________________ 
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 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 
 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު :                 

  

 

 

 

______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 

 

 

 

 

 

 )ށ( (  257) މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ަގވާއިދުެގ މ. 38ފޯމު  

 ގަޟިއްޔާ ނަންަބރު 
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 ލިޔުންހުރީ ކާކުގެ އަތުގައިކަން   ނަންބަރު 
ވުޖ ދުވެދާނެ   ނުވަތަ  ވުޖ ދުގައިވާ  ގުޅޭގޮތުން  މައުޟ ޢާ  މައްސަލައިގެ 

 ލިޔުންތަކަކީ ކޮބައިކަން:  

އެ ލިޔުންަތއް ވީ، ނުވަަތ ލިޔުންަތއް ވުން އެކަީށގެންވަނީ ކޮން ފަރާެތއްގެ 

ކޮންތާކުކަން އަދި  އެ އި ،   އަުތގައިކަން  ލިޔުންތަކެއްނަމަ،  ލެކްޓްރޯނިކް 
 .ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ގޮްތ ބަޔާންކުރުންލިޔުންަތއް 

 1.   

 2.   

 3.   

 4.   
ހޯދައި   ލިޔުންތައް  ރައްކާކޮށްފައިވާ  ވަސީލަތްތަކުގައި  އިލެކްޓްރޯނިކް 
ހާމަކުރުމަށް ދާނެ ޚަރަދު ހިމެނޭގޮތުން، ޢާންމު އުސ ލުގެ ދަށުން ހެކި ހާމަކުރާ  

 ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު: މިންވަރަށް ހެކި ހާމަކުރުމަށް 

 

  މަތީގައި ބުނި ޚަރަދު އަންދާޒާކުރިގޮތުގެ ތަފްސީލު: 
ހެކި ހާމަކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ކޯޓުގެ އިރުޝާދެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ބޭނުންވާ  

 ނަމަ އެކަން: 
 

 އަމުރަކަށް އެދޭނަމަ އަމުރު އޮންނަންވީ ގޮތް: 
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 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 ................. ...ފޯމް ނަމްބަރު :...  

  

 

 

 

 
 ..........................................................................................................................  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް: 

 އަދި

 ..........................................................................................................................  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 
 ިއުރާޝުދ: 

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ.  .1

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ.  12ފޮންޓް ސައިޒް މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ  ދިވެހިބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓުގައި،  .2

 . މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލ މާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ  .3

 ވާނެއެވެ. މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖޭހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލ މާތު، މިފޯމުގެ ފަހު ޞަފްހާގައި ބަޔާންކުރެވިފައި .4

 

 

 (266)މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ަގާވއިދުެގ މ. 39ފޯމު  

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  
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 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 01

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

 :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު   :އުފަން ތާރީޚް   :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

 :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތް  02

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  
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 ހެކިބަސްދޭ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ   04
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 އިޤުރާރު 

 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލ މާތަކީ ތެދު މަޢުލ މާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ. 

 ސޮއި: 

 ______________ނަން: _______________________________________________

 _______________________________________________ މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: 

 _____________ތާރީޚު: _______________________________________________

 

 މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލ މާތު:  

 . ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑްގެ ކޮީޕ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .1
 މި ފޯމާއެކު ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ބައޯޑޭޓާ އަކާއި އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ/ޕާސްޯޕޓު ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  .2
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 ..........................................................ފޯމް ނަމްބަރު :    

  

 

 

 
 ......................................................................................................... .............................................................................................................................ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް :   

 ،އަދި

 .................................................................................................. ...... ......................................................................................................................ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް :  

 

 

 : އިރުޝާދު  

ވަނަވަރު   .1 އެފަރާތުގެ  އަދި،  ކީޮޕ  ތަކުގެ  ސެޓްފިކެޓު  ތައުލީމީ  އާއި،  ކޮޕީ  ހުއްދަތަކުގެ  ްޕރޮފެޝަނަލް  ޚަބީރުގެ  އެކު  ފޯމާއި  މި 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ.  .2

ފަރުމާ   .3 ދިވެހިބަހުން،  ފުރިހަމަކުރާންވާނީ   ފޯމު  ފޮންޓް ސައިޒް  މި  ނ     12ފޮންޓުގައި،   / ކަޅު  ހުންނަންވާނީ  ލިޔުންތައް  ގައެވެ. 

 ކުލައިންނެވެ. 

 . މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލ މާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ  .4

 

 

 )ށ(   276) މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤަާވޢިދުެގ މ. 40ފޯމު  

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު : 
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 ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް :   01

 

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް : 

 : ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް :  

 

  

 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް :   02

 

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް : 

 : ޤައުމު  

 ނަންބަރު : މޮބައިލް   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް :  
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 ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަން :   03

 ............................................................................................................    ނަން :

 ........................................................................................  ޙައިސިްއޔަތު : 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް  ☐

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް  ☐

 

 މައްސަލައިގެ ބާވަތް :   04

ޚާއްސަ ޙާލަތެއް   ، ) ކުދި މައްސަލަތަކުެގ ނުަވތަ އަވސްނިޔާެގ މައްސަލަތަކުެގ ޓްރެކުްނ ބެލޭ މައްސަލައެއްަގއިކުދި ނުވަތަ އަވަސް ނިޔާގެ މައްސަލަ    ☐

ކޮންމެ ޚަސްމަކަށް ދެޭވނީ  ހުއްދަ   ހުށަހެޅުމުެގ  ހެކި  ހެކި   ، މެދުވެރިެވެގން މެުނީވ ޚަބީރެއްެގ  ގުޅިެގން އެންމެ ޚަބީރެއްެގ  ކަމަކާ  ަވކި  ކަނޑައަޅާފައިާވ 

 ހުށަހެޅުމަށެެވ.( 

 

 ޚަބީރުގެ ހެކި ބޭނުންވާ ކަމުގެ ތަފްސީލު :    05     

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

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

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

 

 އެހެނިހެން ބާވަތުގެ މައްސަލަ  ☐

 ޚަބީރުގެ ހެކި ބޭނުންވަނީ ކޮން ކަންތަކަކާއި ގުޅިގެންކަން :    06

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

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

 ........................................................................................ ............................................................................................ 
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 ހެކިބަސް ނަގަން ޙާޒިރުކުރަން ބޭނުން ޚަބީރުންގެ މަޢުލ މާތު :   07

 

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް : 

 : ޤައުމު  

 ނަންބަރު : މޮބައިލް   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް :  

 

 ޚަބީރުގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް އެދެނީ :    08

 އޭނާގެ ހެކިބަސް ބޭނުންވާ ދާއިރާއިން ޙާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް.  ☐

 ތަޢުލީމު ޙާސިލުކޮށްފައިވާ ދާއިރާ :   .1

 ޙާސިލްކޮށްފައިވާ އެންމެ މަތީ ތައުލީމީ ފާސް :   .2

 ؛  ތަޢުލީމު ޙާސިލުކޮށްފައިވާ ދާއިރާ އާއި ގުޅޭ ވަޒީފާ އެއް އަދާކުރާނަމަ  .3

 ____________________________________________________ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން : _ 

 މަގާމު : ______________________________________________________________

 ވަޒީފާގައި ހޭދަވީ މުއްދަތު : __________________________________________________

 __________________________________________ރަޖިސްޓްރީ ނުވަތަ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު : 
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 އޭނާގެ ހެކިބަސް ބޭނުންވާ ދާއިރާއިން ޙާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް.  ☐

 ތަޖުރިބާ ޙާސިލުކޮށްފައިވާ ދާއިރާ : ________________________________________________  .1

 ) އަހަރުން ( : ___________________________________  ތަޖުރިބާ ޙާސިލުކުރުމުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު .2

 ؛ ތަޖުރިބާ ޙާސިލުކޮށްފައިވާ ދާއިރާ އާއި ގުޅޭ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާނަމަ  .3

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން : _____________________________________________________ .4

 _____________މަޤާމު : _________________________________________________

 ވަޒީފާގައި ހޭދަވީ މުއްދަތު : __________________________________________________

 ރަޖިސްޓްރީ ނުވަތަ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު : __________________________________________

 

  ކިބައިގައި ހުރި މިންވަރު : ޚަބީރުގެ ހެކިބަސް ހޯދުމަށް އެދޭ ކަމާއި ގުޅޭ ދާއިރާގެ ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ ޚަބީރުގެ 

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

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

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

 އަންދާޒާ : ޚަބީރުގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ  

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

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

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

  

 ރާރު : އިޤު                                      

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލ މާތަކީ ތެދު މަޢުލ މާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ. 

 ސޮއި :  

 ނަން : _______________________________________________ 

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު : __________________________________ 

 _______________ ތާރީޚު : ________________________________
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު :  

  

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 އަދި 

______________________________________ 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )އ( (  280) މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ަގވާއިދުެގ މ. 41ފޯމު  

 ގަޟިއްޔާ ނަންަބރު 



    

 

 ކޯޓް  އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދ  މެޖިސްޓްރޭޓްއަރިއަތޮޅު 
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 އަމުރުގެ އިބާރާތް   01

 

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

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

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

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

 

 ދެމިއޮންނާނެ މުއްދަތު: އަމުރު    02

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

 

 ފަނޑިޔާރު: 

 ސޮއި: 

 

 ނަން: 

 މަާގމު: 

 ތާރީޚު: 

 

 

 

 

 



    

 

 ކޯޓް  އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދ  މެޖިސްޓްރޭޓްއަރިއަތޮޅު 
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު :    

  

 

 

 

______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 އަދި 

______________________________________ 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 

 އިރުޝާދު 

 ދައްކަްނާވެނއެެވ. ރ )ފަންސަީވސް ރުފިޔާ( 25.00ފޯމް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީެގ ޮގތުަގއި  .1

 ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީެގ މަޢުލ މާތު މިފޯމުެގ ފަހު ޞަފްހާގައި ބަޔާންކުރެިވފައިާވނެއެެވ.  .2

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެިވެގންަވނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެެވ.  .3

 ތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނެވ.ގައެެވ. ލިޔުން 12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާްނާވނީ ދިެވހިބަހުްނ، ފަރުމާ ފޮންޓުަގއި، ފޮންޓް ސައިޒް  .4

 

 

 )ހ( (  .281) މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤަވާއިދުެގ މ 42ފޯމު  

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  



    

 

 ކޯޓް  އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދ  މެޖިސްޓްރޭޓްއަރިއަތޮޅު 
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 . މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލ މާތު: 01

  ފުރިހަމަ ނަން: )އާއްމު ނަމާއެކު(: 

  ޢުމުރު:   އުފަންތާރީޚް:   އައިޑީކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޯޕޓް ނަންބަރު: 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު( 

  )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު( މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް:  

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:   ފޯނު ނަންބަރު: 
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ނިޔާވިމީހާއާއި ހުރި  

  ގުޅުން: 

މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ  
  އެޑްރެސް: 

 ޞަފްހާއެއް ހުށަހަޅާށެވެ. މަޢުލ މާތު އިތުރުވާނަމަ މަތީގައިވާ މަޢުލ މާތު ބޭނުންކޮށްގެން އިތުރު  
 

 . މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލ މާތު: 02

  ފުރިހަމަ ނަން: )އާއްމު ނަމާއެކު(: 

  ޢުމުރު:   އުފަންތާރީޚް:   އައިޑީކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޯޕޓް ނަންބަރު: 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު( 

  ރަށާއިއެކު( މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި 

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:   ފޯނު ނަންބަރު: 
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ނިޔާވިމީހާއާއި ހުރި  

  ގުޅުން: 

މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ  
  އެޑްރެސް: 

 ހުށަހަޅާށެވެ. މަޢުލ މާތު އިތުރުވާނަމަ މަތީގައިވާ މަޢުލ މާތު ބޭނުންކޮށްގެން އިތުރު ޞަފްހާއެއް  
 

 ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ އަމުރު ނުވަތަ ޙުކުމްގެ މަޢުލ މާތު    03

 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ނަންބަރު: ................................................................ 

 ...................... ނިމުނު ތާރީޚު: ...............................................................

 ގެ ޚުލާސާ: ...............................................................  ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު

 

 



    

 

 ކޯޓް  އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދ  މެޖިސްޓްރޭޓްއަރިއަތޮޅު 
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 ؛ދަރަނިވެރިޔާގެ  04

 .................................................................   ނަން:  

 .................................................................  އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:  

 .................................................................  ؛ ާގނ ނީ ޝަޚުސެއްނަމަ

 .................................................................  ންބަރު: ރަޖިސްޓްރީ ނަ

 މަސްއ ލުވެރިޔާ ނުވަތަ އެންމެ އިސް ފަރާތުގެ ނަން އަދި އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:  

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

   : އަރަނިވެރިޔާގެ  05

 .................................................................   ނަން:  

 .................................................................  އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:  

 ؛ ާގނ ނީ ޝަޚުސެއްނަމަ

 .................................................................  ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: 

 މަސްއ ލުވެރިޔާ ނުވަތަ އެންމެ އިސް ފަރާތުގެ ނަން އަދި އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:  

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

 ؛ތަންފީޒުކުރަން އެދޭ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރާއި ގުޅޭ މައްސަލައެއް އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާ ނަމަ އެމައްސަލައިގެ   06

 ..........................................................  މައްސަލަ ހިނގަމުންދާ ކޯޓު:   .1

 ................. .........................................   ނަންބަރު:   .2

 ..........................................................    ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު:   .3

 ..........................................................   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:   .4

 ..........................................................   މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:   .5

 

 



    

 

 ކޯޓް  އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދ  މެޖިސްޓްރޭޓްއަރިއަތޮޅު 
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 ތަންފީޒުކުރަން އެދޭ ހުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ބާވަތް   07

 ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާއެއް ދެއްކުމަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް.  ☐

 ..........................................................  ރަހުނުގެ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެ ތާރީޚު: 

 ؛ދަރަންޏާއި ގުޅިގެން ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީ ދީފައިވާ ގެރަންޓަރެއް ނުވަތަ ގެރަންޓަރުންތަކެއް ތިބި ނަމަ އެފަރާތްތަކުގެ 

 ..........................................................   ނަން: 

 ..........................................................  ރު: އައިޑީކާޑު ނަންބަ

 ރަހުނުކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް މުދަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދ ކޮށްފައިވާ ނަމަ އެކަމުގެ ތަފްސީލު: 

 ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާއެއް ދެއްކުމަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް  ☐

 ފައިނުވާ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއްފައިސާގެ އަދަދެއް ހިމެނި ☐

 އާބިޓްރޭޝަނުގެ އެވޯޑެއް ނުވަތަ އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ނެރެފައިވާ އަމުރެއް  ☐

 

 އެތަނެއްގައި ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަން ޖެހޭ ތަން  08

 ޙުކުމް ކުރި ކޯޓުގެ އިޙްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހުރި ތަނެއް ☐

 ޙުކުމް ކުރި ކޯޓުގެ އިޙްތިސާސުން ބޭރެގައި ހުރި ތަނެއް  ☐

 އެ ތަނެއް ހުރި ސަރަޙައްދު :)ރަށާއި އަތޮޅު އެނގޭ ގޮތަށް( ..........................................................   

 މަކީ ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމެއް ނަމަ އަޅައިދިނުމަށް އެދޭ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒުކުރަން އެދޭ ޙުކު   09 

މަދަނީ   ،ޅައިދިނުމަށް)މިބައިގައި ލިޔަންވާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނ ނާއި އަރަނިވެރިޔާގެ ފަރާތުން ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވަގުތެއްގައި އަ

 މާއްދާގެ ދަށުން އެދޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި ކޯޓުން ނެރެދޭން އެދޭ އަމުރުތަކެވެ.( ވަނަ   372އިޖުރާއަތުގެ ގާނ ނުގެ 

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

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

................................................................................................................................................................................. ................. 
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 ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދަލުގެ މައުލ މާތު )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން(   10

 ކުރެވިފައިވާ މުދަލެއްކަން ނުވަތަ ނ ންކަން ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދަލަކީ ރަހުނު   .1

 ރަހުނު ކުރެވިފައި ނ ން  ☐

 ރަހުނު ކުރެވިފައި ☐

 ..........................................................    ރަހުނު މުދަލު ގެ ބާވަތް: 

 ؛ ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތުގެ 

 ........... ..............................................  ނަން:  

 ..........................................................  އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:  

 ކޯޓުން މުޢާމަލާތުކުރާނެ ފޯނު ނަންބަރު އަދި ޢީމެއިލް: .......................................................... 

 އަންދާޒާ އަގު: .......................................................... ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ އަގުކަމުގައި ހުށަހަޅާ

 މުދަލުން ދަރަނިވެރިޔާއަށް އާމަދަނީ ލިބޭނަމަ އެކަމުގެ ތަފްޞީލު  .2

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

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

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

 އިތުރު ތަފްޞީލު:   .3

އަދި ދަރަނިެވރިޔާެގ    )މިބައިަގއި ދަރަިނެވރިޔާެގ މިލްކުގައި ހުރި ިވޔަފާރިތަކާއި އުފުލޭމުދަލާ ނުއުފުލޭ މުދާ އެނޭގ މިްނަވރަކުން ފާހަަގކުރަްނާވެނއެެވ.

 ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް އެހީއަކަށް ާވނެ ކަމަށް ަގބ ލުކުރެޭވ މަޢުލ މާތުެވސް ހިމަަނން ާވނއެެވ( މުދާ ހުރި ތަނާބެހޭ މަޢުލ މާތު ފަދަ 

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

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

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

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

 .......................................................................................................................................................... .... 
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 އިޤުރާރު 

 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލ މާތަކީ ތެދު މަޢުލ މާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ. 

 ސޮއި: 

_______________________________________________ 

 ނަން:  

_______________________________________________ 

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:  

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު:  

_______________________________________________ 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި : 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް / ފަރާތްތަކުެގ ދިެވހިރައްޔިތެއްކަން އަންަގއިދޭ ކާޑާއި، ކޮޕީ.  .1

 ލިޔުމެއް ާވނަމަ އެލިޔުމެއްެގ ކޮޕީ މައްސަލައަށް ބޭނުްނާވ ޝަރުޢީ އެހެން   .2
 .އެކަމަށް އެދޭ ފޯމު ، ަވކީލަކު ނުަވތަ ބަދަލުަގއި މީހަކު ހުށަހަޅާނަމަ  .3

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 ކޯޓް  އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދ  މެޖިސްޓްރޭޓްއަރިއަތޮޅު 
 aa.bodufolhudhoo@judiciary.gov.mv  އީމެއިލް: | aa.bodufolhudhoo.courts.gov.mv ވެބްސައިޓް:

 335 ެގ 312 ސަފްޙާ
 

` 
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 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 :............................ ފޯމް ނަމްބަރު 

  

 

 ިއުރާޝުދ: 

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ.  .1

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ.  12ފޮންޓް ސައިޒް މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ  ދިވެހިބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓުގައި،  .2

 . މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލ މާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )އ( (  280) މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ަގވާއިދުެގ މ. 43ފޯމު  
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 މައުޟ އީ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު  ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 

 
 
 

 

 ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދާ 
 
 
 
 

 

 ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތް 
 

 

 ރަހުނު ހިފި ފަރާތް 
 

 
 
 

 
 

 

 ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް 
 

 ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދާ 
 

 
 

 
 

 ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދިން ތާރީޚު  ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުނު ފަރާތް 
  

 
 ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދެމި އޮންނާނެ މުއްދަތު  ދިން ތާރީޚާ ހަމައަށް ދަރަނީގެ ބާކީގައި ހުރި މިންވަރު ހުއްދަ  

 
 

 
 

 

 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުން ދައްކަން އަންގާފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު 
 

 
 

 

 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ތަންފީޒުކުރެވުނު ބައި 
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 އަމުރުގެ ތަންފީޒު ނުކުރެވޭ ބައި ޙުކުމް ނުވަތަ  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދޭންޖެހުނު ސަބަބު 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ޙިޖްރީ ތާރީޚް ޙިޔާރުކުރައްވާ! 

 ތާރީޚް ޙިޔާރުކުރައްވާ!  މީލާދީ
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` 
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 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 ................................ ފޯމް ނަމްބަރު :        

 

  

 

 

 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް :  

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

 ،އަދި

   ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް :

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

 

 

 

 

 

 (306)މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ަގާވއިދުެގ މ. 44ފޯމު  

 ގަޟިއްޔާ ނަންަބރު :
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 ހުށަހަޅާ ފަރާތް މައްސަލަ  01

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

  

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް  02

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 ..........................................................ފޯމް ނަމްބަރު :  

  

 

 

 

...............  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް : ..................................................................................................   

 ،އަދި

..................    މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް :    ...............................................................................................     

 

 

 

 އިރުޝާދު : 

އެމައުލ މާތު މިފޯމާ އެކު ހުށަހަޅަން    ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ތަންފީޛު ކުރުމަށް އެހީއަކަށް ވެދާނެ އެހެނިހެން މަޢުލ މާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ .1

 ވާނެއެވެ. 

ދިވެ .2 ޤަބ ލުކުރާ  ކޯޓުން  އެލިޔުންތަކުގެ  އެކު  ލިޔުންތަކާއި  ކަމުގައި ނުވާނަމަ، އެ  ދިވެހިބަހުން  ހުރީ  ލިޔުންތައް  ހުށަހަޅާ  ހި  މިފޯމާއެކު 

 ތަރުޖަމާ ނުވަތަ ސަރޓިފައިކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 

 ( - ރ ) ފަންސަވީސް ރުފިޔާ/25/- ވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ :  ދަޢު  .3

 މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލ މާތު، ފޯމުގެ ފަހު ޞަފްހާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  .4

 :  ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  

 ( .315) މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤަާވޢިދުެގ މ 45ފޯމް  
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 ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް :   01

 

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް : 

 : ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

ޤާނ ނީ ޝަހުޞެއް   ☐  އަމިއްލަ ފަރުދެއް  ☐ 
 

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް :  

 

 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް :   02

 

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް : 

 : ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު :   އަމިއްލަ ފަރުދެއް  ☐ ޤާނ ނީ ޝަހުޞެއް   ☐

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް :  
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 މަޢުލ މާތު : ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ އަމުރު ނުވަތަ ޙުކުމުގެ    03

   ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ނެރުނު ކޯޓުގެ ނަން : 

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

   ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ނެރުނު ޤައުމު : 

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

   ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ނަންބަރު : 

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

   ނިމުނު ތާރީޚު : 

 ؛ ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ  

 ޚަޞްމެއްގެ ޣައިރު ޙާޒިރުގައި  ☐

 ޚަޞްމެއްގެ ޣައިރު ޙާޒިރުގައި ނ ން ☐

 ) މިފޯމާއި އެކު ޙުކުމުގެ ކޮީޕ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ( ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ޚުލާސާ :  

 

 

 ؛ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ނެރުނު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   04

 ...................... ނަން : ......................................................................................................................

 ....................................................................................................... އައި.ޑީ. ކާޑު / ޕާސްޯޕޓު ނަންބަރު : ............

 . .............................................................................................................................  ؛ާގނ ނީ ޝަޚުސެއްނަމަ 

 ................... ....ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު : .......................................................................................................

 ......... މަސްއ ލުވެރިޔާ ނުވަތަ އެންމެ އިސް ފަރާތުގެ ނަން އަދި އައި.ޑީ.ކާޑު / ޕާސްޯޕޓު ނަންބަރު : .....................................
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 ؛ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ނެރުނު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ   05

 ..................................................................................................................... ނަން : .................................

 ........... .............އައި.ޑީ. ކާޑު / ޕާސްޯޕޓު ނަންބަރު : .........................................................................................

 .. .............................................................................................................................ާގނ ނީ ޝަޚުސެއްނަމަ: 

 .................................................. ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު : .........................................................................
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 ........................................................................................................................ ހިނގަމުންދާ ކޯޓު :  .6

 ............................................................................................... ހިނގަމުންދާ ކޯޓު ހުރި ރަށާއި ޤައުމު :  .7

 ................ ނަންބަރު : .................................................................................................................. .8

 : ....................................................................................................................... ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު   .9

 ..... .........ހުށަހެޅި ފަރާތް : ........................................................................................................... .10

 .............. ރައްދުވާ ފަރާތް : ...........................................................................................................  .11

 

 ވަގުތީ ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ވަގުތީ ފަރުވާއަކަށް އެދޭނަމަ އެކަމުގެ ތަފްޞީލު :   07
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 މިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓު :    08

1..................................................................................... . 

2................................ ...................................................... 

3.................................................................................... . 

 

 ތަންފީޒުކުރަން އެދޭ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ބާވަތް :   09

 ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާއެއް ދެއްކުމަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް  ☐

 ރަހުނުގެ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެ ތާރީޚު :  

 ؛ ދަރަންޏާއި ގުޅިގެން ާޕރސަނަލް ގެރެންޓީ ދީފައިވާ ގެރަންޓަރެއް ނުވަތަ ގެރަންޓަރުންތަކެއް ތިބި ނަމަ އެފަރާތްތަކުގެ 

 ނަން : 

 އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު :  

 ރަހުނުކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް މުދަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދ ކޮށްފައިނަމަ އެކަމުގެ ތަފްޞީލު : 

  ނުހިމެނޭ ފައިސާއެއް ދެއްކުމަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް ރަހުނު  ☐

 ފައިސާގެ ޢަދަދެއް ހިމެނިފައިނުވާ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ☐

 އާބިޓްރޭޝަނުގެ އެވޯޑެއް ނުވަތަ އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ނެރެފައިވާ އަމުރެއް  ☐

 

 ޖެހޭ ތަން : އެތަނެއްގައި ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަން   10

 ޙުކުމް ކުރި ކޯޓުގެ އިޙްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހުރި ތަނެއް ☐

 ޙުކުމް ކުރި ކޯޓުގެ އިޙްތިސާސުން ބޭރުގައި ހުރި ތަނެއް  ☐

 އެ ތަނެއް ހުރި ސަރަޙައްދު : ) ރަށާއި އަތޮޅު އެނގޭ ގޮތަށް (  
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 މަ އެކަމުގެ ތަފްޞީލު : ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތުން ދަރަނިވެރިޔާއަށް އެއްވެސް ލުޔެއް ދޭން ބޭނުންނަ   11

 

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

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

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

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

 

 ތަންފީޒުކުރަން އެދޭ ޙުކުމަކީ ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމެއްނަމަ އަޅައިދިނުމަށް އެދޭ ފިޔަވަޅުތައް :   12

އިޖުރާއަތުގެ ގާނ ނައި އަރަނިވެރިޔާގެ ފަރާތުން ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅައިދިނުމަށް އެދެވިދާނެކަމަށް  ) މިބައިގައި ލިޔަންވާނީ މަދަނީ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެކެވެ.( 

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

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

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

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

 ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދަލުގެ މަޢުލ މާތު : ) އެނގިހުރި މިންވަރަކުން (   13

 ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދަލަކީ ރަހުނު ކުރެވިފައިވާ މުދަލެއްކަން ނުވަތަ ނ ންކަން :  .1

 ރަހުނު ކުރެވިފައި ނ ން  ☐

 ރަހުނު ކުރެވިފައި ☐

 ތް : ރަހުނު މުދަލު ގެ ބާވަ 

 ؛ ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތުގެ 

 ނަން :  

 އައި.ޑީ. ކާޑު ނަންބަރު :  

 ކޯޓުން މުޢާމަލާތު ކުރާނެ ފޯނު ނަންބަރު އަދި އީމެއިލް : 

 ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ އަގުކަމުގައި ހުށަހަޅާ އަންދާޒާ އަގު :  



    

 

 ކޯޓް  އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދ  މެޖިސްޓްރޭޓްއަރިއަތޮޅު 
 aa.bodufolhudhoo@judiciary.gov.mv  އީމެއިލް: | aa.bodufolhudhoo.courts.gov.mv ވެބްސައިޓް:

 335 ެގ 323 ސަފްޙާ
 

 

 ތަފްޞީލް : މުދަލުން ދަރަނިވެރިޔާ އަށް އާމްދަނީ ލިބޭނަމަ އެކަމުގެ  .2

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

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

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

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

 

 އިތުރު ތަފްޞީލު :   .3

. އަދި ދަރަިނެވރިޔާެގ  ) މިބައިގައި ދަރަިނެވރިޔާެގ މިލްކުގައި ހުރި ިވޔަފާރިތަކާއި އުފުލޭމުދަލާ ުނއުފުލޭ މުދާ އެނޭގ މިްނަވރަކުން ފާހަަގކުރަންާވެނއެެވ

 ޒު ކުރުމަށް އެހީއަކަށް ާވނެ ކަމަށް ަގބ ލުކުރެޭވ މަޢުލ މާތު ެވސް ހިމަނަން ާވެނއެެވ. ( މުދާ ހުރި ތަނާބެހޭ މަޢުލ މާތު ފަދަ ޙުކުމް ތަންފީ

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

 

 ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް :   14

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް  
 : 

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައި.ޑީ. ކާޑު ނަްނބަރު / ޕާސްޕޯޓް ަނންބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  
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 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު : .................................................. 

 އަމިއްލަ ފަރުދެއް  ☐

ޤާނ ނީ ޝަހުޞެއް   ☐  

 އިޤުރާރު : 

 

 ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލ މާތަކީ ތެދު މަޢުލ މާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ. މި  

 ސޮއި :  

_______________________________________________ 

 ނަން :  

_______________________________________________ 

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު :  

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު :  

_______________________________________________ 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި : 

އައި.ޑީ  .1 އެފަރާތުގެ  ނަމަ  ފަރުދަކު  ހުށަހަޅަނީ  )   .މައްސަލަ  ނަމަ ކާޑު  ނ ން  ރައްޔިތެއް  ކޮީޕ  ،ދިވެހި  ޤާނ ނީ   ،   ( ޕާސްޯޕޓުގެ  އަދި 

ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮީޕ، ޤާނ ނަކުން އުފައްދާފައިވާ އިދާރާއެއް ނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގެ ކޮީޕ މި  ޝަޚްޞެއްނަމަ،  

 . ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ 

ޤާނ ނީ ޝަޚްޞަކުން . މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤާނ ނީ ޝަޚްޞަކުން ނަމަ، ނުވަތަ ޤާނ ނަކުން އުފައްދާފައިވާ އިދާރާއަކުން ނަމަ، މި ފޯމާއެކު  2

 ނުވަތަ ޤާނ ނަކުން އުފައްދާފައިވާ އިދާރާއަކުން މައްސަލަ ހުށަޅަން ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 

ލިޔުމެއްގެ  ތަ އެ  . މިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއްގެ ބައެއް ނަމަވެސް ދިވެހިބަސް ނ ން އެހެން ބަހަކުން އޮވެފައި އެ ލިޔުމެއް ނުވ3ަ

 ތަރުޖަމާ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ، ބައެއްގެ ތަރުޖަމާ ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓުން އަންގައިފި ނަމަ
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 

 ..........................................................މް ނަމްބަރު :  ފޯ

  

 
 

 
 ފޯމު ހުށަހަޅާފަރާތުގެ މައުލ މާތު 

    -ނަން:
  އައިޑީކާޑު ނަންަބރު  - ދާއިމީ އެޑުރެސް:

  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް 
  

 މައްސަލަ ހައްލުކުރުން
ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ވީއެންމެ މަތީދަރަޖައަކަށް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. އެއީ ދެފަރާތުން 

މައްސަލަހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ވާހަކަދައްކައިގެނެވެ. ނުވަތަ މައްސަލަހައްލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގެ ތެރެއިންވެސް 
ކުރެވިދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން އަޅަން ޤަސްދުކުރާ ފިޔަވަޅުތައް ކޯޓުން އެނގެން ޭބނުންވާތީ އަންނަނިވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާުބ 

 ދިނުން އެދެމެވެ. 
 އާދެ     ނ ން  ނުވަތަ ؟ ކޯޓުމަރުހަލާގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ޭބނުންތޯ  .1
 އާދެ     ނ ން ؟ ދުވަހަށް މަދުޖައްސާލަން ޭބނުންތޯ  30ކޯޓުންޭބރުގައި މައްސަލަހައްލުކުރުމަށް  .2
އަށް ޖަވާުބދެނީ ނ ނެކޭކަމުގައި ވަނީނަމަ މިމަރުހަލާގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބޭނުންކަމެއް    1-ސުވާލު  

 ށެވެ. ނ ންކަމަށް ދެކޭސަަބުބ ތިރީގައި ަބޔާންކުރާ
 

 ) މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤަާވޢިދު(  46ފޯމް  
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 ވާނެ              ނުވާނެ          ދައުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ދައުވާކުރާފަތާތަށް ނޯޓިސްދީފައިވާނެތޯ  
  -ނ ންކަމަށް ޖަވާުބދޭނަމަ ކީއެއްވެގެންކަން ާބޔަންކުރޭ:

 
 

 މައްސަލަކުރިއަށް ދާނެ ގޮތާ ގުޅޭ މައުލ މާތު ސާފުކުރުން
  ކިހާ އަދަދެއްގެ ފައިސާއެއް މިޚުސ މަތުގައި ހިމެނެނީ 

 ؟ މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާނެތޯ 
 ޝަރީޢަތަކާނުލައި ހުކުމްކުރުމަށް އެދުން. -މިސާލަކަށް:

 

  -އާއެކޭ ނަމަ އެއީ ކޮންކަމަކަށް ަބޔާންކުރާށެވެ. :
 

 ކިަބއިން ސާފުކުރަން އެދޭ ވާޤިއާއަކާ ގުޅޭ މައުލުމާތު ތިރީގައި ަބޔާން ކުރާށެވެ.ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންގެ 

 ހެކީގެ ކިަބއިން ސާފުކުރަން ޭބނުންވާ ކަމެއް/ވާޤިއާ ހެކީގެނަން 
  

 
 
 
 
 

 އާދެ           ނ ން ؟ ޝަރީޢަތުގައި ޚަީބރުންގެ ހެކިަބސް ބޭނުން ކުރާނަންތޯ
 އާދެ           ނ ން  ؟ ޚަީބރުގެ ރިޕޯޓު ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި ފިންތޯ

 އާދެ           ނ ން ؟ މިމައްސަލާގައި ދެފަރާތުން އެއްޚީަބރަކު ބޭނުން ކުރުމަށް އެއްަބސްތޯ
އެމީހެއްގެ މައުލ މާތު ތިރީގައި ދެފަރާތުން ހުށަހެޅުމަށް އެއްަބސްވެފައިވާ ޚަީބރާއި އެހެން ޚަީބރަކު ގެންނަން އެދޭނަމަ 

 ަބޔާންކުރާށެވެ.

 ޚަީބރުގެ ދާއިރާ  ޚަީބރުގެ ނަން އެޑުރެހާއެކު
  

 އާދެ          ނ ން  ؟ ޚަީބރު ހެކިަބސް އަހަންޭބނުންވަނީ ޝަފަހީ ކޮށް މަޖުލީހުގައި ތޯ
 ކީއްވެގެންކަން ތިރީގައި ަބޔާން ކުރާށެވެ.ޝަފަހީކޮށް ހެކިަބސް އަހަން އެދޭނަމަ އެކަމަށް ޞަރ ރީވަނީ 

 

  މިމައްސަލަ ެބލުމަށް ފޮނުވަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ރޮގުކަމަށް ދެކެނީ ކޮންރޮގެއްގައި
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 ކުދިމައްސަލައިގެ ރޮގު 
 

 އަވަސް ނިޔާގެ ރޮގު 
 

 ޮބޑެތި މައްސަލައިގެ ރޮގު

އެމައްސަލަ ފޮނުވޭނެ ރޮގުކަމަށް ނުވާނަމަ އެގޮތަށް ދެކޭސަަބަބކީ ކޮަބއިކަން  މަތީގައި ަބޔާންކުރި ރޮގަކީ އާންމު އުސ ލުން 
 ތިރީގައި ަބޔާންކުރާށެވެ.

 

   -ޮބޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ރޮގަށް މައްސަލަ ފޮނުވަން އެދޭނަމަ:
 އާދެ       ނ ން     ؟އެއްަބސްވެވިފައިވޭތޯއިލެކްޓުރޯނިކު ހެކި ހާމަކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން ދެފަރާތަށް ވަކިގޮތަކަށް  
 އާދެ       ނ ން     ؟ އެގޮތަށް އެއްަބސްވެވިފައި ނުވާނަމަ އެއްވެވިދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތޯ

އިލެކްޓުރޯނިކު ހެކި ހާމަކުރުމުގައި ކޯޓުން ގޮތެއްނިންމަންޖެހޭ ވާޤީއާއަކީ ކޮަބއިތޯއާއި އެވާޤިއާއަށް މައްސަލަ ކުރިއަށް  
ދާގޮތުގެ އިރުޝާދުދެވޭ އަޑުއެހުމެއްގައި ނުވަތަ ވަކިއަޑުއެހުމެއްގައި ގޮތެއްނިންމަން އެދޭނަމަ އެކަމެއް ތިރީގައި 

 ަބޔާންކުރާށެވެ.
 

 

 

 

 ޝަރީޢަތް ތާވަލު ކުރުމާގުޅޭ މަޢުލ މާތު ސާފުކުރުން

  ޝަރީޢަތުގައި ނުވަތަ ފަހުގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ވަގުތު 

ޝަރީޢަތަށް ހެކިންނަށާއި ދައުވާ ކުރާފަރާތަށް ކޯޓަށް ހާޟިރުނުވޭނެ ވަކިދުވަހެއް 
 އޮތްނަމަ ތިރީގައި ތަފްސީލު ަބޔާންކުރާށެވެ.؟ އެަބއޮތްތޯ

 އާދެ        ނ ން 

 ނުވެވޭނެ ދުވަސްހާޟިރު  ނަން 

  

 ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ އިރުޝާދާގުޅޭ މައުލ މާތު ސާފުކުރުން

މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އެންމެ އެކަށޭނެކަމަށް ފެންނަ އިރުޝާދުތައް ލިސްޓުކޮށް  
 ؟ ހުށަހަޅައިފިންތޯ 

 އާދު       ނ ން 

 އާދު       ނ ން  ؟މިހުށަހެޅި އިރުޝާރުތަކަށް ދެފަރާތަށް އެއްަބސްވެވިފައިވެތޯ
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 ޚަރަދާގުޅޭ މައުލ މާތު ސާފުކުރުން 

އައްޔަނުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ނުވަތަ މައްސަލަ ގެންދެވޭނެ ރޮގުކަމަށް ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޚިޔާރުކޮށްފައިވާ ރޮގަކީ  ވަކީލަކު 
ކުދިމައްސަލަތަކުގެ ރޮގު ކަމުގައި ވާނަމަ ނުވަތަ އާންމުކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ރޮގުނ ން ރޮގަކަށް މައްސަލަ ފޮނުވޭނެކަމަށް 

 ންކޮށްފައިވާނަމަ މިަބއި ފުރިހަމަކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ފޯމުހުށަހަޅާ ފަރާތުން ަބޔާ

  ފޯމުހުށަހަޅާ ހިސާބަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުގެ މިންވަރަކީ ކޮަބއި 

  ޖުމްލަކޮށް މައްސަލަ ނިމުމާހަމައަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދަކީ ކޮަބއި
 

 އެހެނިހެން މަޢުލ މާތު 

 އާދެ          ނ ން ؟ފޯމާއެކީގައި ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް އެއްކަރުދާސް ކޮށްފިން ތޯމިމައުލ މާތު ފޯމާއެކު 

     އާދެ          ނ ން ؟ މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅަން ޤަސްދުކުރާ ހުށަހެޅުމެއް އެަބއޮތްތޯ

  -އޮތްނަމަ އެހުށަހެޅުމެއް ަބޔާންކުރޭ:

  -ތާރީޚު:                                 -ސޮއި:
 

 

  ފެކުސްނަންަބރު     -ގުޅޭނެ ނަންަބރު:

    -އީމެއިލް އެޑުރެސް:
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 ..........................................................މް ނަމްބަރު :  ފޯ

  

 
  -މިފޯމު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚު:

މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ހިނގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތާރީޚު 
  -ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްތަދު :

 

 
 މައުލ މާތު  ފޯމު ހުށަހަޅާފަރާތުގެ

    -ނަން:
  އައިޑީކާޑު ނަންަބރު  - ދާއިމީ އެޑުރެސް:

  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް 
 

 ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުންއިރުޝާދުތަކަށް 
ކޯޓުން ދީފައިވާ އިރުޝާދުތަކުގައި އަހަރެން ކުރަންޖެހޭކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ކަންކަން 

 ފުރިހަމަ ކުރީން.
 އާދެ         ނ ން

 އަމަލު ނުކުރެވިވާ އިރުޝާދެއް ތިރީގައި ަބޔާންކުރޭ.
 ކުރަންޖެހޭ ތާރީޚުފުރިހަމަ  ޢަމަލުނުކުރެވުނު އިރުޝާދު 

  

 
 ޭބނުންވޭ      ނުވޭ      ޭބނުންވާނަމަ ވަކިކަރުދާހެއްގައި ަބޔާންކުރޭ    ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން އިތުރު އިރުޝާދު 

 އިތުރަށް ދިނުމަށް އެދޭ އިރުޝާދަށް ދެފަރާތަށް އެއްަބސްވެވިފައި   ވޭ      ނުވޭ 
 

 ހެކިަބސްހެކިންގެ 

  

  

 ) މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤަާވޢިދު(  47ފޯމް  
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  ހެކިަބސް އަދާކުރަނީ ކިތައްމީހުން )މިަބއިގައި ޚަީބރުން ނުހިމަނާ ޖުމަލް ޖަހާނީ( 
 ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތަކުގެ ތާވަލު ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ ހެކިންނަށް ހާޟިރުނުވޭ ދުވަހެއް ވާނަމަ އެދުވަހެއް ަބޔާންކުރޭ

 ސަަބބު  ހާޟިރުނުވޭނެ ދުވަސް ހެކިވެރިޔާގެ ނަން
   

 
 ވަކިޚާއްސަ ވަސީލަތެއް ނުވަތަ އިންތިޒާމެއް ހެކިވެރިއަކަށް ނުވަތަ ޚަސްމަކަށް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެނަމަ އެކަމެއް ަބޔާންކުރޭ

 

 ޚަީބރީރައުޔު 
 ޚަީބރާގުޅޭ މައުލ މާތު ފުރިހަމަކޮށްދެއްވާ

 ރިޕޯޓަށް އެއްަބސް ދެފަރާތުން  ޚާއްސަދާއިރާ  ނަން 

ޝަފަހީކޮށް  
ހެކިަބސް 

އެހުމުގެ ހުއްދަ 
 ކޯޓުން 

 ދީފަ   ނ ން އާދެ   ނ ން އާދެ   ނ ން  
 ދީފަ   ނ ން އާދެ   ނ ން އާދެ   ނ ން  
 ދީފަ   ނ ން އާދެ   ނ ން    އާދެ   ނ ން  

  ޚަީބރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިއްޖެތަ    އާދެ    ނ ން   
  ޚަީބރުން އެއްަބސްވާ ަބޔާނެއްގައި ސޮއިކޮށްފަތަ  އާދެ    ނ ން   

 ަބޔާންކުރޭޚަީބރުންގެ ހެކިަބސް ޝަފަހީކޮށް އަހަން ބޭނުންތަ އާދެ   ނ ން   ޭބނުންނަމަ އޭނާއަށް ހާޟިރު ނުވޭނެ ތާރީޚު 
 ސަަބބު  ހާޟިރުނުވެވޭ ދުވަސް ނަން 

   

 

 ަބދަލުގައި ނުވަތަ ޤާނ ނީވަކީލު 
 ޝަރީޢަތުގައި ޚަސްމު ތަމްސީލު ކުރާނީ  އަމިއްލައަށް     ޤާނ ނީ ވަކީލު       ަބދަލުގައި

 
ކަނޑަނައަޅާ   ކަނޑަނައަޅާނަމަ ޝަރީޢަތަށް ހާޟިރު  ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމުގެ ތާވަލު މިހާތަނަށް ކަނޑަ އަޅައިފި   

 ނުވޭނެ ދުވަސްތައް ަބޔާންކުރޭ.
 ސަަބބު  ނާދެވޭނެ ދުވަސްތައް  ނަން 
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 ޝަރީޢަތް 
ޝަރީޢަތުގައި ހޭދަވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މުއްދަތަށް ަބދަލެއް އަންނަ ސަަބެބއް މެދުވެރި   ވެއްޖެ   ނުވޭ ވެއްޖެކަމަށް 

)ހެކިންނާ ސުވާލުކުރުމާއި، ަބޔާން ކުރާނަމަ ހޭދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ވަގުތަކީ       ދުވަސް       ގަޑި       މިނެޓު. 

 ހަޅާ ވަގުުތ ހިމަނައިގެން( ދެފާރަުތގެ ޚުލާސާ ބަޔާންހުަށ
 މަތީގައި މިަބޔާންކުރި މުއްދަތަށް ދެފަރާތަށް އެއްަބސްވެފައިވޭތަ    އާދެ     ނ ން  

 މިފޯމާއެކު މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ ތާވަލަށް ދެފަރާތަށް އެއްަބސްވެވިފައި ވޭތަ.    އާދެ     ނ ން
 

 ނިޔާގެ މައްސަލަތަކަށް ޚާއްސަހަމައެކަނި އަވަސް 
ޚާއްސަ ހާލަތެއްނެތްނަމަ އާންމު އުސ ލެއްގެ ގޮތުން އަވަސްނިޔާގައި ޝަރީޢަތް ފެށުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ ތާރީޚުގެ ތިންހަފްތާގެ  
ކުރިން ކޯޓަށް ހާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ނުވަތަ ނޯޓިސް ފޮނުވޭނެއެވެ. މިއަށްވުރެން ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އަމުރު ފޮނުވުމަށް  

 ދެ    ނ ން އެއްަބސްތަ.   އާ
  

 ލިޔުންތަކާއި، ފީގެ ޗެކުލިސްޓު
 ހުށަހަޅާ ޝަރީޢަތުގެ ތާވަލު     އަންދާޒާކުރެވޭ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު      އަހަރެން މިފޯމާއެކު މިތަކެތި ހުށަހެޅިން

  -ތާރީޚު:                                 -ސޮއި:
 

               

    -ގުޅޭނެ ނަންަބރު:

    -އީމެއިލް އެޑުރެސް:
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   ބޮޑުފޮޅުދ  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

 އއ. ބޮޑުފޮޅުދ ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 ..........................................................ފޯމް ނަމްބަރު :  

  

 

 

 
...............  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް : ..................................................................................................   

 

 ،އަދި

 

..................    މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް :    ...............................................................................................   

 

 

 އިރުޝާދު : 

 ( - ރ ) ފަންސަވީސް ރުފިޔާ/25/- ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ :   .1

  ޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލ މާތު، ފޯމުގެ ފަހު ޞަފްހާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަން  .2

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ.  .3

 ކުލައިންނެވެ. ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު   12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ  ދިވެހިބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓުގައި، ފޮންޓް ސައިޒް  .4

 މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލ މާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.  .5

 :  ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  

   48ފޯމް  



    

 

 ކޯޓް  އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދ  މެޖިސްޓްރޭޓްއަރިއަތޮޅު 
 aa.bodufolhudhoo@judiciary.gov.mv  އީމެއިލް: | aa.bodufolhudhoo.courts.gov.mv ވެބްސައިޓް:

 335 ެގ 333 ސަފްޙާ
 

 ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް :   01

 

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް : 

 : ޤައުމު  

 ނަންބަރު : މޮބައިލް   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

ޤާނ ނީ ޝަހުޞެއް   ☐  އަމިއްލަ ފަރުދެއް  ☐ 
 

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް :  

 

 

 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް :   02

 

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   ދާއިމީ އެޑްރެސް : 

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން   

 އަތޮޅާއި ރަށް :   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް : 

 : ޤައުމު  

 ނަންބަރު : މޮބައިލް   އީމޭލް އެޑްރެސް :  

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު :   އަމިއްލަ ފަރުދެއް  ☐ ޤާނ ނީ ޝަހުޞެއް   ☐
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 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް :  

 

 މައްސަލައިގެ ޚްލާސާ :   03

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

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

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

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

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

 

 ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް:  04

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

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

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

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

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

 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެދޭގޮތް:   05
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 ކޯޓް  އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދ  މެޖިސްޓްރޭޓްއަރިއަތޮޅު 
 aa.bodufolhudhoo@judiciary.gov.mv  އީމެއިލް: | aa.bodufolhudhoo.courts.gov.mv ވެބްސައިޓް:

 335 ެގ 335 ސަފްޙާ
 

 

 އިޤުރާރު : 

 

 ދީފައިވާ މަޢުލ މާތަކީ ތެދު މަޢުލ މާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ. މި ފޯމުގައި  

 ސޮއި :  

_______________________________________________ 

 ނަން :  

_______________________________________________ 

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު :  

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު :  

_______________________________________________ 

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި : 

އައި.ޑީ  .1 އެފަރާތުގެ  ނަމަ  ފަރުދަކު  ހުށަހަޅަނީ  )   .މައްސަލަ  ނަމަ ކާޑު  ނ ން  ރައްޔިތެއް  ކޮީޕ  ،ދިވެހި  ޤާނ ނީ   ،   ( ޕާސްޯޕޓުގެ  އަދި 

މި    ޝަޚްޞެއްނަމަ، ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮީޕ، ޤާނ ނަކުން އުފައްދާފައިވާ އިދާރާއެއް ނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގެ ކޮީޕ

 . ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ 

އަކުން ނަމަ، މި ފޯމާއެކު ޤާނ ނީ ޝަޚްޞަކުން . މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤާނ ނީ ޝަޚްޞަކުން ނަމަ، ނުވަތަ ޤާނ ނަކުން އުފައްދާފައިވާ އިދާރ2ާ

 ނުވަތަ ޤާނ ނަކުން އުފައްދާފައިވާ އިދާރާއަކުން މައްސަލަ ހުށަޅަން ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 

 . މި މައްސަލައާއި ގުޅޭ ޝަރުޢީ ލިޔުމެއް ވާނަމަ އެލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 3

 

 


