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 2022ޖޫން  16ތާރީޚް:  

 425)މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނު( ގެ  2021/32މިއީ ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ހ(  .1 ތަޢާރަފު 

 އަރިއަތޮޅު އުތުރުުބރީ އުކުޅަހު  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަދށުން ބާުރ ލިބިގެން
 ގަާވއިދެެކވެ. ން އެކުަލވާލާފައިވާކޯޓު މެޖިސްޓްރޭޓް

 ކޯޓުގެ މަދަނީ މެޖިސްޓްރޭޓް އއ.ުއކުޅަހުޤަވާއިދަށް ކިޔާނީ " މި  )ށ(  ނަން 
 މި ގޮތަށެވެ." 2222 ަގވާއިދު އިޖުރާއަތުގެ

  2021/32ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދުގެ މަޤުޞަދަކީ  .2 ގަވާއިދުގެ މަޤުޞަދު 
)މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ތަންފީޒުކޮށް ހިންގުމުގެ ކަންކަްނ އިންތިޒާމުކޮށް، އެ 

ޢަަމލުކުރާނޭ ގޮތްތަކުގެ ތަފްސީލުަތކާއި އިރުޝާދުތައް ޤާނޫނު ަތންފީޒުކުރުމުގައި 
 ބަޔާންކުރުމެވެ.

 ،މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނާއި މި ގަވާއިދު ކޯޓުން ާމނަކޮށް ަތންފީޒު ކުރާނީ އަދި  .3 މާނަކުރުމާއި ތަންފީޒުކުރުން 
ވަަނ  5މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގަިއ ކަންކުރާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަުތގެ ޤާނޫނުގެ 

އްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ އެންމެ އަސާސީ މާ
 މަޤުޞަދުތައް ހާސިލުކުރެވޭނެ ގޮތަށެވެ. 

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ކަމަކާއި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   .4 ޤާނޫނަށް އިސްކަން ދިނުން 
އް މާނަކޮށް ަތންފީޒު ކުރާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ އެއްވެސް ކަމެއް ފުށުއަރާނަމަ، ެއކަމެ

 ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް އިސްކަންދީެގންނެވެ. 

ނޑައެޅިގެން އެހެންގޮތަކަށް ދޭހަާވ ގޮތަްށ އެ ލަފްޒެއް ނުވަތަ ެއ   .5 ރަދީފް  މި ގަވާއިދުގައި ކަ
 އިބާރާތެއް ބޭނުންޮކށްފައިނުވާނަަމ؛  

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ާޤޫނނުގެ ދަށުްނ  "މި ގަވާއިދު" ކަމަށް ބުނެފަިއވަނީ )ހ(  
 ހަދާފައިވާ މި ގަވާއިދަށާއި، މި ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކަށެވެ.

"މައްސަލައިގެ ބަޔާންތައް" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ޚަޞްމުންެގ ފަރާތުން  )ށ(  
ހުށަހަޅާ ދަޢުވާ ފޯމާއި، ދިފާޢު ފޯމާއި، ދިފާޢުގެ ޖަވާބު ފޯމާއި، ދިފާޢަށްދޭ 

ށް ރައްދުދޭ ފޯމާއި، ރައްދު ދަޢުވާފޯމާއި، ރައްދު ދަޢުވާގެ ދިފާޢުގައި ޖަވާބަ
ހުށަހަޅާ ދިފާޢުއާއި، އިތުރު ަދޢުވާ އާއި، އިތުރު ދަޢުވާގެ ިދފާޢު އާއި، 
ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ދަޢުވާާއބެހޭ ގޮތުން ނުވަތަ ދިފާޢުާއެބހޭ ގޮތުން 

 ލިޔުމުން ބަދަލުކުރެވޭ އެންމެހައި ބަޔާންތަކަށެވެ.
"މައްސަލައިގެ ބަޔާން ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ" ކަމަށް ބުނެފައިވަީނ  )ނ(  
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 ،މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގެ މަރުޙަލާ ފެށުމުގެ ކުރިން
މައްސަލައިގައި ޚަޞްމުންގެ ފަރާތުން ހުަށހަޅާ ދަޢުވާ ފޯމާިއ، ިދފާޢު ފޯމާއި، 
ދިފާޢުގެ ޖަވާބު ފޯމާއި، ދިާފޢަށްދޭ ޖަވާބަށް ރައްދުދޭ ފޯާމއި، ރައްދު 
ދަޢުވާފޯމާއި، ރައްދު ދަޢުވާެގ ދިފާޢުގައި ހުށަހަޅާ ދިފާޢުާއއި، އިތުރު 

ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ދަޢުވާއާބެޭހ ދަޢުވާއާއި، އިތުރު ދަޢުވާގެ ދިފާޢު އާއި، ދެ 
ގޮތުން ލިޔުމުން ބަދަލުކުރެވޭ އެންމެހައި ބަޔާންތައް ޚަޞްމުްނގެ މެދުގައި 

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

އެ ތަނެއްގެ ޑިޕާޓްމަންުޓތަކުެގ އެންމެ އިސްވެރިންއިން ެފިށގެން މަތީގެ 
ނޑައަޅައި  އިދާރީ މަޤާމުތައް ފުރާ މީހުްނނާއި އެ ތަނެއްގެ ސިޔާސަތު ކަ
ތަންފީޒުކުރާ ގުނަވަނުގެ ޑިރެްކޓަރުންނާއި މެްނބަރުންގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ 

 މީހުންނަށެވެ. 
ލިޔުން" ކަމަށް ބުެނފައިަވނީ ކޯޓުގެ  "ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާ  )ބ(  

މަރުޙަލާތަކުގައި ޚަޞްމަކު ތަމްސީލު ކުރުމަށް އެ ޙަޞްމެއްގެ ފަރާތުން 
 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް 
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ގޮތަްށ 

ން ވެސް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ އާއި ޤަރާރާއި، އެ ނޫ
 ލިޔުމަށެވެ.

"ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަރ" ނުވަތަ "ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ  )ޅ(  
ވަނީ ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، 
ރަޖިސްޓްރަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް ނެތް ހާލަތެއްގައި 

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރަރގެ 
 ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

ނޑިޔާރު"މައްސަލަ ބަލާ  )ކ(    " ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ފަ
ނޑިޔާރުއެ މައްސަލަ ބަލާ މެޖިސްޓްރޭޓާއި އެ މައްސަލަ ބަލާ  ގެ ބަދަލުގަިއ ފަ

ނޑިޔާރުވާ އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ވަގުތީގޮުތން ހަވާލުވެފައި ވެސް ހިމެނޭ  ފަ
 ގޮތަށެވެ. 

 ފަރެސްމާތޮޑާބުރީ ދެކުނުހުވަދުއަތޮޅު  "ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ )އ(  
 އެވެ. ކޯޓު މެޖިސްޓްރޭޓް
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ަވަނ  46ވަނާ މާއްދާ އާއި އެ ޤާނޫނުގެ  2މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ   .6 މައުޟޫޢީ އިޚްތިޞާޞް 
ކޯަޓްށ މިމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަަދނީ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިްޚތިޞާޞް 

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 އަންނަނިވި ބާަވތުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާްޞ  )ހ(  .7  އިޚްތިޞާޞް  މައުޟޫޢީ  ކޯޓުގެ 
 ލިބިގެންވެއެވެ.މި ކޯޓަކަށް 

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

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

 ؛މައްސަލަތައް
އިޖުރާއަތާބެހޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނެއްގަިއ މި ނޫން ވެސް މަދަނީ  (4)   

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާްޞ 
ލިބިދޭ ޙާލަތުގައި އެ ޤާޫނނެއްގެ ދަށުން ބެލޭނެކަަމްށ 

ނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް.  ކަ
 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ޖުޑިޝަލް ރިވިއުގެ މައްސަލަތައް ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ  )ށ(  

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ނުވަތަ އެއިން ފަރާތަކުން 
އަޅާ އިދާރީ ފިޔަވަޅެއްގެ ޞައްޙަކަން ނުވަތަ ނޫންކަްނ ކޯޓުްނ 

ނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކަށެވެ.  ކަ

ޢާންމު ގޮތެއްަގއި މަދަނީ )ހ( ގެ ދަށުން  74މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ   .8 ސަރަޙައްދީ އިޚްތިޞާޞް 
 މި ކޯޓަށް ލިބިގެންެވއެެވ. ދަޢުވާއެއް ބެލުުމގެ ސަރަޙައްީދ އިޚްތިޞާޞް

މަދަނީ ދަޢުވާއެއް ބެލުމުގެ ސަރަޙައްދީ އިޚްތިޞާޞް މި ކޯޓަށް ލިބިގެންވަީނ  )ހ(  
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ޢާންމު ގޮތެްއގައި ދިރިއުޅޭ ތަން ނިސްބަތްވާ ދާއިރާގެ 

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

ަދޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ަހމަޖެހިފައިވާ  ،ކަމަށް ކޯޓު ބަލާނީ
ރަށަށް ނިސްބަތްވާ ފުަރތަމަ މަރުޙަލާގެ މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ 

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

ނޑައެޅުމުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް އެ ތަނެއްގައި ވަކި މުއްދަތަކަށް  ،ކަ
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  ދިރިއުޅުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.
ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ކައިބޮއި ނިދަނީ އުޅަނދެއްގައި  )ރ(  

ކަމަްށ ބަލާނީ ެއ  ކަމަށްވާނަމަ، އޭނާ ޢާންމު ޮގތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ތަން
  އުޅަނދެއް ހިންގާ ފަރާތް ގާއިމުވެފައިވާ ރަށެވެ.

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ޢާންމު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ތަން ބަލާނެ ގޮތް މި މާއްދާގެ  )ބ(  
)ށ( ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮްށފައި އޮތް ނަމަވެސް، ވަޒީފާގެ ބޭނުމަްށ 

ފައިނުވާ ރަށެއް ނުވަަތ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދިރިއުޅެީނ ކޯޓެއް ގާއިމުވެ
ސަރަހައްދެއްގައި ކަމަށް ވާނަމަ، އެ މީހަކު ޢާންމު ޮގތެއްގައި ިދރިއުޅޭ ރަށް 
ކަމަށް ބަލާނީ އެ މީހަކު ެއ ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަނުގައި ނުހުންނައިރު، 

 ޢާންމުކޮށް ދިރިއުޅޭ ރަށެވެ.
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަކީ ޤާޫނނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ، ދަޢުވާލިބޭ ަފރާތް ޢާންުމ   )ޅ(  

ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ތަނަކީ ދަުޢވާލިބޭ ފަރާތުގެ މައި އޮފީސް ހުރި ނުވަަތ 
ނޑު މަސައްކަތް އިންތިޒާމުކޮށް ހިންގަމުންގެންދާ ަތން ހުރި ރަށެވެ.  މައިގަ

ލެއްގެ ގޮުތން މަދަީނ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުން ޢާންމު އުޞޫ )ކ(  
ދަޢުވާއެއް ބެލުމުގެ ސަރަޙައްދީ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވަނީ ދަޢުާވލިބޭ ފަރާްތ 
ޢާންމު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ަރށުގެ ކޯޓަށް ކަަމށް ުބނެފައިީވނަމަވެސް، 
އަންނަނިވި ބާވަްތތަކުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް މި ކޯޓަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ. 
އެހެންގޮތަކަށް މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ މި  (1)    

ގަވާއިދުގައި ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ބުނެފައި ނުވާނަމަ، 
ކޮންޓްރެކްޓުގެ މައްސަލަތަކުގައި، ކޮންޓްރެކްޓުގެ އެންމެ އަސާީސ 
އިލްތިޒާމުތައް އަދާކުރަންޖެހޭ ަތން ނިސްބަތްވާ ރަށުގެ ކޯޓަްށ، 

 މި ކޯޓު ވުން؛
ފައިސާގެ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެޭހ  (2)   

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

ޓޯޓްގެ މައްސަލަތައް ހާދިސާ ހިނގި ރަށުގެ ކޯޓަށް، މި ޯކުޓ  (3)   
ނޑުމަތީގައި ނު ވަތަ ކޯޓެްއ ވުން، ނަމަވެސް އެ ހާދިސާ ހިނގީ ކަ

ނެތް ރަށެއް ނުވަތަ ސަރަަހއްދެއްގައި ކަމުގައި ވާނަމަ، 
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާްތ ޢާންމުކޮށް ިދރިއުޅޭ ރަށުގެ ކޯޓަށް، މި ކޯުޓ 

 ވުން؛
ބިމާބެހޭ ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް ނުއުފުލޭ މުދަލަކާގުޅޭ  (4)   

އެ ބިމެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ހުރި ރަށުގެ  ، މައްސަލައެއްނަމަ
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 ،މި ކޯޓު ވުން، ނަމަވެސް އެ ބިން ނުވަތަ މުދާ ހުރީ ކޯޓަށް،
 ،ކޯޓެއް ނެތް ރަށެއް ނުވަތަ ސަރަހައްދެއްގައި ކަމުގައި ވާނަމަ

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާްތ ޢާންމުކޮށް ިދރިއުޅޭ ރަށުގެ ކޯޓަށް، މި ކޯުޓ 
 ވުން؛

ދަޢުވާއެއްގެ އަސާސް ބިނާވެފައިވަނީ ކުންފުިނތަކާިއ  (5)   
އެހެނިހެން ޤާޫނނީ ޝަޚްޞުތަކުގެ ޞައްޙަކަން ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި 

ބެލުމާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އެފަދަ ތަންތަން އުވާލުމާ ގުޅޭގޮތުން 
ނުވަތަ އެ ތަންތަނުގެ ގުނަވަންތަކުން ިނންާމ ، ކަމަށް ވާނަމަ

ނިންމުންތަކުގެ ޞައްޙަކަން ބެުލމާ ގުޅޭގޮތުން ކަމަށް ވާނަމަ، ެއ 
ތަ މައި އޮފީސް ތަނެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ނުވަ

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

ނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން  ލިޔެފައި އޮންނަ އެއްޗެއްގެ ޞައްޙަކަން ކަ
 ، ކަމަށް ވާނަމަ

 ވުން؛އެ ރަޖިސްޓަރީއެއް އޮންނަ ތަން ހުރި ރަށުގެ ކޯޓަށް، ކޯޓު 
ދަޢުވާއެއްގެ އަސާސް ބިނާވެފައިވަނީ ވަކި ތަނަކަށް ހުށަހަޅަންޖެޭހ  (7)   

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

ނޑައެޅުމާގުޅޭ ގޮތުން ކަމަށް ވާނަމަ އެ އެއްޗެްއ  ،ޞައްޙަކަން ކަ
ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ަތން ހުރި ރަށުގެ ޯކޓަށް، މި ކޯުޓ 

 ވުން؛
ފުރަތަަމ ، ޙުކުމެއް ތަންފީޒުކުރުމާގުޅޭ މައްސަލައެއްނަމަ (8)   

 މަރުޙަލާގައި އެ ޙުކުމެއް ކުރި  ކޯޓަށް، މި ކޯޓު ވުން؛
އުފުލޭ މުދާ ވިއްކުމުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމުެގ  (9)   

މުދާ ގަންނަ ނުވަަތ ، އެއްބަސްވުމަކާގުޅޭ މައްސަލައެއްނަމަ
ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތް ޢާންމު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރަށުގެ  ކޯޓަށް، 

 މި ކޯޓު ވުން؛
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ނުހިމެނޭ ވަޒީފާެގ  (10)   

ގޮތެއްގައި ދިރިއުޭޅ މައްސަލަތައް ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތް ޢާންމު 
 ރަށުގެ ކޯޓަށް، މި ކޯޓު ވުން؛

ނޑު  (11)    އިފްލާސްކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ދަރަނިވެރިޔާގެ މައިގަ
މަޞްލަޙަތުތައް ގާއިމުވެފައި ހުިރ ރަށުގެ ކޯޓަށް، މި ކޯޓު ވުްނ؛ 
ނޑު މަޞްލަޙަތުތައް ގާއިމުވެފައިާވ  ނުވަތަ ދަރަނިވެރިޔާގެ މައިގަ
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ރަނިވެރިޔާގެ ވިޔަފާރީގެ ގޮތްޕެއް ނުވަތަ ދަ، ތަނެއް ނެތްނަމަ
އެޖެންސީއެއް ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް ތަނެއް ހުރި ރަށުގެ ކޯޓަށް، 

 މި ކޯޓު ވުން.
( ގަިއ ބުނެފައިވާ 'ކޮންޓްރެކްޓުގެ އެްނމެ އަސާސީ 1މި މާއްދާގެ )ކ( ގެ ) )އ(  

ނޑައަޅާނީ އަންނަނިވި   ގޮތަެށވެ.އިލްތިޒާމުތައް އަދާކުރަންޖެހޭ ތަްނ' ކަ
ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަސާސީ އިލްތިޒާމުތައް އަދާކުރާ ތަްނ  (1)   

ކޮންޓްރެކްޓުގައި ބުނެފައިާވނަމަ، ނުވަތަ އެކަން ކޮންޓްރެކްުޓްނ 
 އެނގެން އޮތްނަމަ އެ ތަނެއް؛

ކޮންޓްރެކްޓުގެ ދަށުން އަދާުކރަންޖެހޭ އިލްތިޒާމަކީ ފައިސާ  (2)   
ލިބެންޖެހޭ ފަރާތް ދިރިއުޭޅ ދެއްކުން ކަމަށް ވާނަމަ، ފަިއސާ 

ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް އިންތިޒާމުކޮށް 
 ހިންގަމުންގެންދާ ަތން؛

ކޮންޓްރެކްޓުގެ ދަށުން އަދާުކރަންޖެހޭ އިލްތިޒާމަކީ ފައިސާ  (3)   
 ދެއްކުން ފިޔަވައި އެހެން ބާވަތެއްގެ އިލްތިޒާމެއްނަަމ، 

 އުޅޭ ތަން.އެ ކަމެއް ކުރަންޖެހޭ ފަރާތް ދިރި
ނޑު މަސައްކަތްތައް އެއް ރަށަށްވުރެ ގިނަ ރަށުގައި  )ވ(   އެ ފަރާތެއްގެ މައިގަ

( ގެ ޭބނުމަށްޓަކަިއ 3( އަދި )2ގާއިމުވެފައިވާނަމަ، މި މާއްދާގެ )ކ( ގެ )
ނޑު އިލްތިޒާމު އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން ކަުމގައި ބަލާީނ  އެ ކޮންޓްރެކްޓުގެ މައިގަ

 ނެވެ. އެ ކޮންޓްރެކްޓާ އެންމެ ގާތްގުޅުމެއް އޮތް ތަ

ވަގުތީ ފަރުވާގެ ފިޔަވަޅު އެޅި 
   މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުްނ، ދަޢުވާއެއް ކޯަޓްށ  243މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ   .9
 ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ވަގުތީ ފަރުވާގެ އަމުރަކަށް އެިދ 

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

އެއް ކޯޓަކަށްވުރެ ގިނަ ކޯޓަށް 
 ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ 

)ހ( ގެ މަުޤޞަދު ހާސިލުުކރުމަށްޓަކައި،  49މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ  )ހ(  .11
ދަޢުވާ ބިނާކުރާ އަސާސްގެ މައްޗަށް، އެއް ޚަޞްމުންތަކެއް ހިމެޭނ 

ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅާފަިއ ނުވާކަްނ  މައްސަލައެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން
 ،ކޯޓަށް ހުަށހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ، ކަށަވަރުކުރުމަށް

ޢާންމުކޮށް އެންމެންނަށް ބެެލޭނ ގޮތަށް ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށް 
 އަދާހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

 ހިމެނޭ ޚަޞްމުންތަކެއް އެއް ،މައްޗަށް އަސާސްގެ ބިނާކުރާ ދަޢުވާ )ށ(  
 ނުވަތަ ހުށަހަޅާފައިވާަކން ކޯޓަކަށް އެހެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައްސަލައެއް

 ފޯމުގައި ދަުޢވާ ހުށަހަޅާ ކޯޓަށް  ފަރާތުން ދަޢުވާކުރާ  ،އެނޭގނަމަ ނޫންކަން
 ންވާނެއެވެ.ބަޔާންކުރަ އެކަން
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 ހިމެނޭ ޚަޞްމުންތަކެއް އެއް ،މައްޗަށް އަސާސްގެ ބިނާކުރާ ދަޢުވާ )ނ(  
 ނުވަތަ ހުށަހަޅާފައިވާަކން ކޯޓަކަށް އެހެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައްސަލައެއް

 ޖަވާބު ދަުޢވާގެ ހުަށހަޅާ ކޯަޓށް ފަރާތުން ދަޢުވާިލބޭ  ،އެނޭގނަމަ ނޫންކަން
 ރަންވާެނއެވެ.ބަޔާންކު އެކަން ފޯމުގައި

އިޚްތިޞާޞްއާމެދު ގޮތެއް 
 ކަނޑައެޅުމުގެ މުއްދަތު 

މައްސަލައަކީ، މި ކޯޓަކަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ހުށަހެޅިފައިވާ  )ހ(  .11
މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް ބުެނ ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުން މަަދނީ އިޖުރާއަތުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޯޓުގެ  110ޤާނޫނުގެ 
އެ އިޚްތިޞާޞްއާމެދު އިއުތިރާޒުކޮށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިިފނަމަ، 

އެ  ،އިއުތިރާޒަކީ ކޯޓަށް ބަލައިގަނެޭވނެ އިއުތިރާޒެއްކަން ނުވަތަ ޫނންކަން
)ދިހައެއް( ދުަވހުެގ ތެރޭގައި  10ހުށަހެޅުން ުހށަހަޅާ ތާރީޚުން ެފށިގެން 

ނޑިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ  މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ  ،ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ފަ
ހެޅުމާމެދު އެންމެ ަލސްވެގެން އެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން އެ ހުށަ 49ޤާނޫނުގެ 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޯކުޓން ގޮތެއް  30ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުުނތާ 
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ކަ

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ ކޯޓުން ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންނުާވ  )ށ(  
ނޑައަޅަންވާނީ  ،މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާނަމަ މަދަނީ އެކަން ކަ

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް މި ކޯޓުން ނިންމާ  110އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
ނިންމުމަކުންނެވެ. އިޚްތިސާސްއާމެދު ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުން އޮންނަންވާީނ 

 ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. Iމި ގަވާއިދުގެ އެޕެންޑިކްސް 
ވަނަ މާއްދާގެ  110އާއި ވަނަ މާއްދާ  49މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

  ،ދަށުން ކޯޓުން އިޚްތިޞާޞްއާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުން
އެ ނިންމުމަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ އެންމެހައި ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު 
ނިންމުމެކެވެ. އިޚްތިޞާޞްއާމެދު ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން ަބދަލުކުރުމުގެ 

 ނާފީ ކޯޓުތަކަށެވެ.ބާރު ލިބިގެން ވަނީ ހަމައެކަނި ިއސްތިއު

ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ 
 ދަޢުވާ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގަިއ  53މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ   .12
އައު ޤަޟިއްާޔ  އެމައްސަލައަށް ތިންވަނަ ފަރާތަުކން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ބަލާނީ

ނޑިޔާރެވެ. މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ފުރަތަަމ ހުށަހެޅުނު ނަންބަރެއް ދިނުމަްށފަހު،   ފަ
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މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް ދަޢުާވކުރުމުގެ މުއްދަތުތައް ގުނާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ   .13 ދަޢުވާކުރުމުގެ މުއްދަތު 
 ވަނަ ާބބުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 5ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަރަނީގެ ތެރޭގައި  68މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ   .14 ތަރިކައާބެހޭ ދަޢުވާގެ މައްސަލަ 
ކޮންޓްރެކްޓުތަކުގެ ދަށުން އުފެިދފައިވާ އިލްތިޒާމުތަކާއި މުދަލުގެ މައްޗަށް އުފެދިފައިާވ 

 ދަރަނިތަކެއް ނުހިމެނެއެވެ. 

ޖުޑިޝަލް ރިވިއުގެ ދަޢުވާ 
 ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 

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

 ތާރީޚެވެ. 

 

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ކޮންެމ ތަީބީއ  )ހ(  .16 ދަޢުވާ ކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު 
ޝަޚުޞަކަށް، އަދި ޤާނޫނީ ަޝޚުޞަކަށް އެ ފަރާތެއް އަމިއްލައަށް ނުވަަތ 

 ،ޢައްޔަންކޮށް ކަނޑައަޅާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު މެދުވެރިކޮށްއެ ފަރާތުން 
 ،ަނމަވެސް  ދަޢުވާއެއް އުފުލައި ނުވަތަ ދަޢުާވއެއް ދިފާޢުކޮށް ހެދިދާނެއެވެ.

ކޯޓަށް ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅޭނީ އެ މައްސަލައެއްގައި އެ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަުތ 
 އޮތްނަމައެވެ.  

ވާ ދަޢުވާގެ ާމނައިެގ ތެރޭގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައި )ށ(  
އަމުރެއް ހޯދަން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާއި މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް 

 ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ޖުޑިޝަލް ރިވިއުގެ 
މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރުމުގެ 

 ހައިސިއްޔަތު 

ދަޢުވާކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު އަންނަނިވި ގޮތަށް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަްށ  )ހ(  .17
 ޖުޑިޝަލް ރިވިއުގެ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާކުރެވިދާނެއެވެ.  

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ނިންމާ ނިންމުމުއް ނުވަތަ އަާޅ  (1)  
 އިދާރީ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން އެ ފަރާތެއްގެ ޙައްޤެއް ގެއްލިފައިވާ

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

އިދާރީ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް 
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 ނުވަތަ ؛ލިބިއްޖެކަމަށް ފެނިއްޖެ ކޮންމެ ަފރާތެއް
ނުވަތަ އަާޅ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ނިންމާ ނިންމުމުއް  (3)   

އިދާރީ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން އެ މީހަކަށް ނުވަތަ އެ ބަޔަކަްށ 
ނުވަތަ އެކަމުން ސީދާގޮތެއްގައި ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތެއްގައި 

 އަސަރު ފޯރައިފާނެ ކޮންމެ ފަރާތެއް.

ގިނަ ޚަޞްމުން މައްސަލަ 
 ހުށަހެޅުން 

ދަޢުވާތަކެއް ހިމެޭނ އެއް އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ   .18
މައްސަލަތަކުގައި އެއް ފަރާތަށްުވރެ ގިނަ ފަރާތުްނ އެކުވެގެން، އެއް މައްސަލައެއްގެ 
ގޮތުގައި މި ކޯޓަްށ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަިދ، އެްއ ފަރާތަށްވުރެ ގިަނ 
 ފަރާތުގެ މައްޗަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ގޮތަށް ވެސް އެފަދަ މައްސަލަތައް މި ކޯޓަށް 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރާ މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި އަދި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް  )ހ(  .19 ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރުން 
ދަޢުވާ ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅޭ މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުތަކުގަިއ 
ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރާނީ ބަންޑާރަ ނައިބު ނުވަތަ އޭނާ ޢައްޔަންކުރާ 

 ނޫނީ ވަކީލެކެވެ. ޤާ
ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރުމަށް ބަްނޑާރަ ނާއިބުގެ ފަރާތުން ޤާނޫީނ ވަކީލުން  )ށ(  

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގަިއ  41ޢައްޔަންކުރާނީ މި ގަވާއިދުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަްއ ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

 ލިޔުމަކުންނެވެ.
މަޤާމު ހުސްވެފައިވާ ވަގުތުތަކުގައި ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ  )ނ(   

އޮފީސް ހިންގަން ހަވާލުވެފައިވާ ވެރިއަކު ޢައްޔަންކުރާ ބަންޑާރަ ނާއިބު 
 އޮފީހުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުްނނަށް ކޯުޓގައި ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރެވޭނެއެވެ.

ޕާޓްނަޝިޕަކުން ޢައްޔަންކުރާ ޕާޓްނަރަކު ޕާޓްނަޝިޕެއް ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރާނީ އެ   .21 ޕާޓްނަޝިޕް 
 ނުވަތަ އެ ޕާޓްނަޝިޕަކުން ޢައްޔަންކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ.

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

 ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުްނ ޢައްޔަންކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ.

ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއް 
 ނުވަތަ ކްލަބް 

ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ ކްލަބެއް ކޯޓުގައި   .22
 ތަމްސީލުކުރާނީ އެ ތަނެއްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ޢައްޔަންކުރާ 

ނެއްގެ ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެއް ނުވަތަ އެ ތަނެއްގެ ހިންާގ އެ ތަ
 ކޮމިޓީން ޢައްޔަންކުރާ ޤާނޫނީ ަވކީލެކެވެ.

 ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރާނީ   .23 ސިޔާސީ ޕާޓީ 
އެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ދަފްތަރުގައި އެ ޕާޓީއެއް ތަމްސީލުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
 ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ޢައްޔަންކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ.  
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ޤާނޫނަކުން ވަކި ޤާނޫނީ ޝަޚުޞެއްގެ ގޮތުގައި އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޝަނެއް ކޯޓުގައި   .24 ކޮމިޝަން 
ސީލުކުރާނީ އެ ކޮމިޝަނުްނ ޢައްޔަންކުރާ އެ ކޮމިޝަނެްއ ހިންގުމުގެ އިސް ތަމް

 މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެއް ނުވަތަ އެ ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ.

ޤާނޫނަކުން ވަކި ޤާޫނނީ ޝަޚްޞެއްގެ ގޮތުގައި އުފައްދާފައިވާ އޮތޯރިޓީއެއް ނުވަަތ   .25 ޤާނޫނީ ޝަޚްޞު 
ތަ މުއައްސަސާއެއް ހިންގަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަކުން ނުވަަތ އިދާރާއެއް ނުވަ

 ކޯުޓގައި ތަމްސީލުކުރާނީ  ،ގަވަރނިންގ ބޯޑަކުްނ ކަމުގައިވާނަމަ
އެ އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ގަވަރނިންގ ބޯޑުން ޢައްޔަންކުރާ އެ 
 ތަނެއް ހިންގުމުގެ އިްސ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެއް ނުވަަތ 

ޑުން ޢައްޔަންކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ. މިގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ އޮތޯރިޓީއެއް ނުވަތަ އެ ބޯ
އިދާރާއެއް ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއްގެ ހިންގުމުގެ ބާރު ދީފައިވަނީ، އެފަދަ ތަނަކަްށ 
ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ އެންމެ އިސް ފަރާތަކަށް ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ތަނެއް ކޯޓުގައި 

އިސްފަރާތުްނ ޢައްޔަންކުރާ އެ ތަްނ ހިންގުުމގެ އިސް މަޤާމެއްގައި  ތަމްސީލުކުރާނީ އެ
 ހުރި މީހެއް ނުވަތަ 

 ފަރާތުން ޢައްޔަންކުރާ ޤާނޫީނ ވަކީލެކެވެ. އެ

ޤާނޫނަކުން ޢައްޔަންކުރެވޭ 
 މަޤާމުތައް 

ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާ ލިބިގަުތމުގެ ބާރު ލިބިދޭގޮަތށް ޤާޫނނުއަސާސީއިން ނުވަތަ   .26
މަޤާމެއް އުފައްދައި އެ މަޤާމު ފުރާނޭ މީހަކު ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ޤާނޫނަކުން 

މީހަކު ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރާނީ އޭނާ އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އޭނާ ޢައްޔަންކުރާ ޤާނޫނީ 
 ވަކީލެކެވެ.

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

 ޢައްޔަންކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ.

ޕާޓްނަޝިޕަކުން ދަޢުވާކުރުމާއި 
 ދަޢުވާ ލިބިގަތުން 

ޕާޓްނަޝިޕަކުން ދަޢުވާކުރާނަަމ އަދި ޕާޓްނަޝިޕެއްގެ މައްޗަށް  )ހ(   .28
އެކަން ކުރަންވާީނ ޕާޓްނަޝިޕްގެ ނަމުގައެވެ. ޕާްޓނަޝިޕްެގ ދަޢުވާލިބޭނަަމ 

ނަން ބަަދލުވެފައިވާނަމަ، ަދޢުވާ ބިނާކުރާ ސަަބބު ެމދުވެރިއިރު 
ޕާޓްނަޝިޕްގެ ނަން ކަމުގައި އޮތް ނަން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި 

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
ޕާޓްނަޝިޕަކުން ދަޢުވާކުރާ ހާލަތުގައި ނުވަތަ ޕާޓްނަޝިޕެއްެގ މައްޗަށް  )ށ(  

ދަޢުވާލިބޭ ހާލަތުގަިއ، އަނެއް ޚަޞްމު ލިޔުމަކުން އެދިއްޖެނަމަ، ދަޢުވާގައި 
 ހިމެނޭ ޙައްޤު އުފެދުނުއިުރ 
 އެ ޕާޓްނަޝިޕްގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި މީސްމީހުންނާއި 

ޅޭނޭ ތަފްސީލުތައް އެނގޭޭނ ބަޔާެނއް ކޯޓަްށ އެ މީސްމީހުންގެ އެޑްރެހާއި ގު
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ސޯލް ޕްރޮޕްރައިޓަރޝިޕްއެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާނަަމ ދަޢުވާ ކުރާނީ   .29 ސޯލް ޕްރޮޕްރައިޓަރޝިޕް 
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 އަދި އެފަދަ ފަރާތަުކން ދަޢުވާކުރާނަމަ ަދޢުވާ ކުރަންވާީނ 
 ނަމުގައެވެ.އެ ސޯލް ޕްރޮޕްރައިޓަރޝިޕްގެ ވެރިފަރާތުގެ 

ކުޑަކުއްޖެއް ނުވަތަ 
ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ 

 ފަރާތްތައް 

ނުވާނަމަ، މަަދނީ މައްސަލަތަކުގަިއ  އެހެން ގޮތަކަށް ކޯުޓން އަމުރުކޮށްފައި )ހ(  .31
ކުޑަކުއްޖެއް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަާރތެއް ކޯޓުގަިއ 

ގެ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔާ ތަމްސީލުކުރާނީ އެ ކުޑަކުއްޖާ ނުވަތަ އެ ފަރާތު
ނުވަތަ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔާ ޢައްޔަންކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ. ނަމަވެސް، 
ކުޑަކުއްޖާގެ ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ މީހާގެ ޤާޫނނީ ބަލަުދވެރިޔަކު 
ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވާނަމަ ކޯޓުގައި އެ ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރާނީ ެއ ފަރާތުެގ 

ޔާ ނުވަތަ ާޤނޫނީ ބަލަދުވެރިޔާ ޢައްޔަންކުރާ ޤާނޫީނ ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރި
 ވަކީލެކެވެ.  

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަާރ  )ށ(  
މައްސަލަތަކުގައި އެފަދަ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތަކުން ަޢއްޔަންކުރާ 

ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންާވ ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް ޯކޓުގައި ކުޑަކުއްޖަކު 
ފަރާތެއް ތަމްސީލުނުކުރެވޭނެއެެވ. މި ހާލަތުގައި ކުޑަކުއްާޖ ނުވަަތ 
ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާްތ ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރާނޭ އެހެން ފަރާތެއް 

ނޑައަޅަންވނެއެވެ.  ކޯޓުން ކަ
ފަރާތެއް ތަްމސީލުކުރާ ކުޑަކުއްޖެއް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ  )ނ(  

ނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު އޮންނަންވާނީ ެއ ކުޑަކުއްޖާ ނުވަަތ  ފަރާތުގެ މައިގަ
 ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތުެގ މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ނުވަތަ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތެްއ  )ރ(  
ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ރައްކައުތެރިކަްނ ތަމްސީލުކުރާ މީހަކު، 

ލިބިގެންވާ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާލިބޭ މައްސަލައެއްގައި އިޢުތިރާފުވެ، 
ނުވަތަ ޞުލްޙައިގެ ހައްލަކަށް އެއްބަސްވެ ޤަބޫލުކުރަންވާނީ ކޯޓުގެ 

 ހުއްދައާއެކުގައެވެ.

ތަރިކަ އާއި މުދަލުގެ 
މައްސަލަތަކުގައި އެއް 

އެހެން ޙަޞްމެއް  ޚަޞްމަކު 
 ތަމްސީލުކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތަރިކައިގެ  83މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ   .31
މައްސަލަތަކުގައި އާއި، މުދަލާއި ބިން ބައިކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައާއި ހިބަ އާއި 

މައްސަލައިގެ ވަޞިއްޔަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި، އެ މައްސަލައެއްގެ އެއް ޚަޞްމަކަށް އެ 
އެހެން ޚަޞްމަކު ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރެވިދާނެ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޢައްޔަންކުރެވޭ 
ޚަޞްމުގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާނަމަ، އެއް ޚަޞްމަކަށް އަނެއް ޚަޞްމު 
ތަމްސީލުނުކުރެވޭނެއެވެ. މި މާއްދާގެ ދަށުން އެއް ޚަޞްމަކު އެ މައްސަލައިގެ އެހެން 

ވަނަ ާމއްދާގެ )އ( ގަިއ  41ރާނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް 

 ފުރިހަމަކޮށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންާވެނއެވެ. 
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އެކުގައި މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ 
ޚަޞްމަކު އެހެން ޙަޞްމެއް 

 ތަމްސީލުކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މައްސަލަތަކުގެ  83 ޤާނޫނުގެމަދަނީ އިޖުރާއަތު   .32
އިތުރުން އެހެނިހެން މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ވެސް އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުގެ 

އޭނާ އެ މައްސަލައިގައި ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރުމަށް ، މަޞްލަޙަތު އެކުގައި ހިމެނޭނަމަ
މަޞްލަޙަތެއް ހިމެނޭ އެހެން މީހަުކ އޭނާއާއެކު އެ މައްސަލައިގައި އެއް 

 ޢައްޔަނުކުރެވިދާނެ އެވެ. މި މާއްދާގެ ދަށުން އެއް ޚަޞްމަކު 
ވަަނ  41އެ މައްސަލައިގެ އެހެން ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރާނަމަ، މި ަގވާއިދުގެ 

މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 
 ފުރިހަމަކޮށް ކޯޓަށް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ. ލިޔުމެއް

މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ހުރިހާ 
ފަރާތެއް ޚަޞްމުންގެ ގޮތުގައި 

 ހިމެނުން 

ކޯޓަށް ހުަށހެޅިފައިވާ ދަޢުވާ ނުަވތަ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ހުރިާހ ކަމެްއ  )ހ(  .33
ފުރިހަމައަށް އަދި މުޅިން ނިްނމުމަށްޓަކައި އެ ޤަޟިއްޔާގެ ޚަޞްމުންގެ 
ގޮތުގައި ކޮންމެހެން ބައިވެރިވާންޖެހޭނޭ އެންމެހައި ފަރާްތތައް އެ 

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

ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ޙައްޤަކީ އެ ފަރާތާއެކު ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ އިތުރަްށ 
އެހެން ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކަށް ލިބެންވާ ޙައްޤެއް ނުވަތަ 

އެ ޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާކުރާ  ،ޙައްޤުތަކެއް ހިމެނޭ ދަޢުވާއެްއނަމަ
ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި އެފަަދ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ހިމަަނންވާނެއެވެ. 

ވޭ މީހަކު ޤަޟިއްޔާގެ ޚަޞްމުންގެ ގޮތުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެ
ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި އެ ޤަޟިއްޔާގައި ހިމެނުމަްށ 

އެ މީހަުކ އެ ޤަޟިއްޔާގެ ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތެއްގެ  ،އިޢުތިރާޟުކުރާނަމަ
 ގޮތުގައި ހިމެނިދާނެއެވެ.

ކޯޓަށް ހުަށހެޅިފައިވާ ދަޢުވާ ނުަވތަ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ހުރިާހ ކަމެްއ  )ނ(  
މުޅިން ނިންމުމަށްޓަކައި ޤަޟިއްޔާގެ ޙަޞްމެއްގެ ފުރިހަމައަށް އަދި 

ގޮތުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ފަރާތެއް ކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ ފަރާތްތަްއ 
ޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގައި ޤަޟިއްޔާގައި ހިމެނުމަށް ކޯޓުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް 

 އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ.
 މައްސަލައެއްގެ ޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިާވ މީހަުކ  )ރ(  

އެ ޤަޟިއްޔާގެ ޚަޞްމެއްގެ ގޮުތގައި ހިމެނުމަކީ ކޮންމެެހން ޭބުނން ކަމެއް 
އެފަދަ ފަރާތެްއ އެ ަޤޟިއްޔާއިން  ،ނޫން ކަމަށް ޯކޓަށް ޤަބޫލުކުރެޭވނަމަ

ނިކުރުމަށް މިގޮތުން ޚަޞްމަކު އު .އުނިކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިެގންވެއެވެ
ނިންމައިފިނަމަ، އެޮގތަށް ިންނމި ސަބަބު ޝަރީޢަތް ނިުމުނ ގޮތުގައި 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަައކާ ގުޅިގެން މަޞްލަޙަތު އޮތް އެއްވެސް  )ހ(  .34މައްސަލައެއްގެ ތެރެއަށް 
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އެ  ،ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަފަރާތަކުން އެ މައްސަލައަކަށް  ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުން 
ފަރާތަކަށް އެ މައްސަލައިގައި ަތދައްޚުލުވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

ނޑިޔާރަށްމައްސަލަ ބަލާ   ލިބިގެންވެއެވެ. ފަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން މައްސަލައަކަްށ  )ށ(  

 23ޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި ހުށަހަ
 އިންނެވެ.

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

ފޯމުގަިއ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައިކަން ތަަދއްޚުލުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ 
 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

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

ނޑައެޅިފައިވާނަމަ  ފީ ދެއްކުމުންނެވެ.  ،ކަ

ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި 
 މުއްދަތު ހުށަހެޅުމުގެ 

ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ޚަޞްމަކު ހިމެނުމަށް ނުވަތަ ަޤޟިއްޔާއަށް އެއްވެސް ފަރާތެއް   .35
އިތުރުކުރުމަށް ނުވަތަ ތަދައްޚުުލވުމަށް އެދޭނަމަ އެފަދަ ުހށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅޭނީ ެއ 
މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގެ މަރުޙަލާތައް ނިމުމުގެ ކުރިންނެވެ. މައްސަލައިގެ 
ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ފެށުމަށްފަުހ އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ބަލައިަގނެޭވނީ އޭގެ ކުރިން އެ 
ހުށަހެޅުން ހުށަނޭޅުނީ ަމޤުބޫލު ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ކޯޓަށް ަޤބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަްށ 

 ސާބިތުކޮށް ދިނުމުްނނެވެ.

ތަދައްޚުލުވާ ފަރާތް 
 ޙާޟިރުނުވުން 

ތަދައްޚުލްވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ތަދައްޚުްލވުމުގެ ހުއްދަދެވި، ެއ މައްސަލައަކަށް   .36
ފަރާތެއް ކޯޓުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކޯޓަށް ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ، ޢަމަލުކުރާނީ 
ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ ަދޢުާވލިބޭ ފަރާތް ކޯަޓށް ޙާޟިރުނުުވމުން ޢަމަލުކުރުމަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ އިޖުރާއަތާ އެއް  ގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ކަ

އެކުގައި އަދި ވަކިން 
 ދަރަންޏަށް ޒިންމާވުން 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުަށހަޅާފައިވާ ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތަކަީކ   .37
އެ ދަޢުވާއެއް  ،އެކުގައި އަދި ވަކިން ވެސް ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތެްއނަމަ

 ފަރާތްތަކެްއ ހިމެނޭ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  ހުށަހަޅާނީ އެ ހުރިހާ

ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ހިމެނޭ 
 ޚަޞްމަކު ވަކިކުރުން 

ޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާ ފަރާތެއް ހިމެނިފަިއ  ،ޤަޟިއްޔާއެއްގައި )ހ(  .38
އޮތުމުގެ ސަބަބުން ޝަރީަޢްތ ހިންގުން ލަސްވާނެ ކަމަްށ ކޯޓަްށ 

ބަބުން ޤަޟިއްޔާގައި ހިމެޭނ ނުވަތަ އެަކމުގެ ސަ ،ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ
ެއ  ،ޚަޞްމެއްގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަން ލިބޭކަމަށް ކޯަޓށް ޤަޫބލުކުރެވޭނަމަ

އެ ގޮތުން ވަކިކުރެވޭ ޚަޞްމުގެ  ،ޚަޞްމަކު އެ ޤަޟިއްޔާއިން ވަކިކޮށް
ބައި ވަކި ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.
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ޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ މައްސަލަ ރައްދުވާ  )ށ(  
  ،ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ ފަރާތެއްެގ ބައި

އެ ޤަޟިއްޔާގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ދަޢުވާލިބޭ ނުވަތަ މައްސަލަ ރައްދުވާ 
ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ ބައި ނިމެންދެން ފަސްކުރުމަީކ ކޯޓުގެ 

އެ ބައެއް ފަސްކުރުމުގެ  ،ރުގައި އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ކަމަށްވާނަމަނަޒަ
 އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ދެ ޤަޟިއްޔާއަކުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ  ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )ހ(  .39 އެކީ ޙުކުމްކުރުން  ދެ ޤަޟިއްޔާ 
މައްސަލައެއް ނުވަތަ ދެ ދަޢުވާއެއް ބަލައި ޙުކުމްކުރަންވާނީ ދެ ޤަޟިއްާޔ 

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

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

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

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ހާލަތުގައި މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ނުވަަތ  )ށ(  
 ން ނުޖެޭހނެއެވެ.މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ރުހުން އޮންނަ

 ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ ޤަޟިއްޔާއަކީ ކޯޓުގެ ނަޒަރުގައި ގުޅުންހުރި   .41 ގުޅުންހުރި ދެ ޤަޟިއްޔާ 
ދެ  ،ދެ ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ ދެ މައްސަލައެއް ޝާމިލުވާ ދެ ޤަޟިއްޔާ ކަމުގައިވާނަމަ

ނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެެއވެ.   ޤަޟިއްޔާ ބަލާނޭ ތަރުީތބު ކަ

ނޑައެޅިފައިނުވާނަމަ، ޚަޞްމުން  )ހ(  .41 ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޢައްޔަންކުރުން  މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮަތކަށް ކަ
ޤާނޫީނ ވަކީލުްނ  ،ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫީނ ވަކީުލން ޢައްޔަންކުރުމުގައި

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫީނ ފަންުނެގ  2019/5ކަމުގައި ޤާނޫނު ަނންބަރު 
ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ އަންނަނިވި ފަރާތްތަްއ 

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

 ކައުންސެލް؛ 
ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ  (4)   

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

ކައުންސެލްއަށް އެ ހައިސިއްޔަތުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެވޭނީ ހަމައެކަނި އޭނާ 
 ވަޒީފާއަދާކުރާ ކުންފުނީގެ ނުވަތަ މުއައްސަސާގެ ފަރާތުންނެވެ.
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ޙަޞްމެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި ލޯ ފާރމްއެއް ނުވަތަ ލީގަލް  )ނ(  
ވަކީލުްނ ކޯޓަްށ  ޕްރެކްޓިސްއެއް ޢައްޔަން ކުރެވިފައިވާނަމަ، ޤާޫނނީ

ޙާޟިރުވާނީ އެ ލޯ ފަރމްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ 
 ފަރާތުންނެވެ.

މަދަނީ މައްސަލައެއްގައި ޙަޞްމެއްގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ކޯޓަށް  )ރ(  
ޙާޟިރުވާއިރު މުވައްކިލު ނުވަތަ މުވައްކިލުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު)ން( ފިޔަވައި 

 ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.އެހެން މީހަކު 
ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރަން ލީގަލް ޕްރެކްޓިސެއް ޢައްޔަންކުރާނަމަ ކޯޓަށް  )ބ(  

ޙާޟިރުވާނީ އެ މީހެއްގެ ނަމުގައި އެ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް ރަޖިސްޓްރީ 
   ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލެވެ. 

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

ލޯ ފަރމްތަކުންނާިއ ލީގަލް ްޕރެކްޓިސްތަކުންނާއި ޤާޫނނީ ވަީކލުންނަްށ  )ކ(  
ކޯޓުގައި ޚަޞްމުން ތަމްސީލުކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ގޮްތތަކުންުކރެ ކޮންމެ 

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

ލިޔުމަކުން ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް ނުވަތަ ޤާނޫނީ 
 ؛ވަކީލު ޢައްޔަންކޮށްފައި އޮތުން

މުއައްސަސާއެއްގެ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުގެ ޤަރާރަކުން  (3)   
  ؛ޢައްޔަންކޮށްފައި އޮތުން

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

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

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

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

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

ހެކިންގެ ނަން، ދާއިމީ އެޑްރެސް، އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު، އުމުުރ  (7)   
އަދި އިނގިލީގެ ނިޝާނާއި ޮސއި ނުވަތަ، ނޯޓަރީ ޕަބްލިކުެގ 

 ފަރާތުން ނޯޓަރައިސް ކޮށްފައި އޮތުން. 
ޢައްޔަންކުރެވޭ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ތަފްސީލު، ސޮއި އަދި   (8)   

ނޑު؛އިނގިލީގެ ނިޝާން  /ރަސްމީ ތައްގަ
ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަންކުރަނީ ނުވަތަ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ދެނީ ޤާނޫީނ  )ވ(  

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

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން އެނޭގނެ ގޮތަށް އެ އެ ތަނެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންެގ 
ބޯޑުން ނުވަތަ ކޮމިޝަނުްނ ނުވަތަ ކައުންސިލުން އެކަމަށްޓަކަިއ 

 ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކުންފުނި، ޖަމްޢިއްޔާ، ޤާނޫނީ 
  ތަމްސީލުކުރުންޝަޚްޞުން 

ކޯޓުގައި އެ ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ  )ހ(  .42
ބަދަލުގައި އެ ޝަޚުޞަކުން އަމިއްލައަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުުވމަށް އެ 
ޝަޚުޞުގެ ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކު ޢައްޔަން ކުރާނަމަ، 

ލުކުރުމަށް ޤާނޫީނ ވަކީލަކު ނުވަތަ އެ ޝަޚުޞެއް ކޯޓުަގއި ތަމްސީ
ޢައްޔަންކުރާނަމަ، އެ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރާނީ އެ ޤާނޫނީ ަޝޚްޞަކުން 
ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރަކުންނެވެ. އަދި ހުއްދަކުރާ ޤަރާރުގައި އަންނަިނިވ 

 މަޢުލޫމާތު ހުންަނންވާނެއެވެ. 
 ؛ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުގެ ފުރިހަމަ ނަން  (1)   
 ؛ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް އަދި ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު (2)   
  ؛ކުންފުންޏެއްނަމަ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު (3)   
 ؛ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު (4)   
 ؛މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްނަމަ މެންބަރުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު (5)   
ޖަމްޢިއްޔާއެއްަނމަ ހިންގާ ކޮމިޓީެގ މެންބަރުެގ ކުލަބު ނުަވތަ  (6)   

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

ޕްލެޓްފޯމެއްގައި ކޯލް އިނީޝިޭއޓްކުރި ފަރާތާއި އިންތިޒާމުކުިރ 
  ؛ތަން

ނޑައެޅި ނިމިފައިވާ ގޮތް؛ (10)     ކަ
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މި ޤަރާރުގެ ދަށުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާ ފަރާތަށް ދީފައިވާ  (12)   
ބާރުތަކުގެ ތަފްސީލާއި، ެއ ފަރާތުން ކޯަޓށް ހުަށހަޅާ 

ފަރާުތްނ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކުރާ ހުށަހެޅުންތަކާއި، އެ 
ކަންކަމާއި ކޯޓުގައި ދައްކާ ާވހަކަތައް އޭނާ އަމިއްލައަށް ެއ 

  ކަންކަން ކުރުމެކޭ އެއްފަދައިން، އޭނާ އެ
ކަންކަން ޤަބޫލުކޮށް ަތސްދީޤުކުރާކަން؛ )ގަވާއިދުގެ  

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

ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާއަކަށް ޙާޟިރުވާނެ ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ފާސްކުރާ 
ނުވަތަ އެކަށައަޅާ ލިޔުން ކޯޓުން ރިޒޮލިއުޝަން ނުވަތަ ޤަރާރު 

ޤަބޫލުކުރެވޭނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމޢުލޫމާުތ 
އެ ޚަޞްމަކީ  ،ފުރިހަމަވާގޮތަށް އެ ލިޔުމެއް އޮތްނަމައެވެ. އަދި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޤާނޫީނ ޝަޚްޞެއްކަމުގައި 
ނޑައަޅާ ޤަރާރު ނުވަތަ ނުވާނަމަ، އެފަދަ ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރު މަށް ކަ

ނިންމުން އޮްނނަންވާީނ އެ ލިޔުން ދޫކުރި ޤައުމުެގ ނޯޓަރީއަުކ 
 ނޯޓަރައިޒްކޮށްފައެވެ.

ފަރުދެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް  )ނ(  
ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެހެން ފަރާތެްއ 

އަދި ަފރުދެއް ނުވަތަ ޤާޫނނީ ޝަޚްޞެއް ހަމަނުޖެއްސޭނެއެވެ. 
ތަމްސީލުކުރުމަށް ޢައްޔަންކުރާނެ ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ބާރު ލިބިފައިާވ 
މީހަކަށް އެ ބާރު އެހެން މީހަކާ ހަވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، 
ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރުމަށް ލޯ ފާރމްއެއް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއެއް 

ަބހަށް ާޤނޫނީ ޚިދުމަތްދޭ ޖަމްއިއްޔާއެއް ޢައްޔަންކޮށްފައިާވ ނުވަތަ ހިލޭ ސާ
ހާލަތުގައި އެ ފަރމްއެއްގެ ނުވަތަ ޕްރެކްޓިސްއެއްގެ ނުވަތަ ޖަމްއިއްޔާގެ 
ނޑައެޅުމަކަށް ހުރަހެއް  ފަރާތުން ޙާޟިރުވާނޭ ވަކީލަކު އެ ތަނުން ކަ

 ނެތެވެ.
ރަކުން ކޯޓަްށ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީއަކުން ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ ޤަރާ )ރ(  

ޙާޟިރުވުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީަލކު ހަމަޖެއްސުމުގެ ބާރު އެ ތަނުގެ 
މަޤާމެއްގައި ހުންނަ މީހަކަށް، ެއ ތަނެއް އުފެއްދި ޤާނޫނުގައި ުނވަތަ ެއ 



    

 

 ކޯޓް  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު މެޖިސްޓްރޭޓް
 6661015ފޯން:    aa.ukulhas@judiciary.gov.mv އީމެއިލް: | courts.gov.mvaa.ukulhas. ވެބްސައިޓް:

ގެ  334 18 ސަފްޙާ   
 

ތަނެއްގެ ދުސްތޫރުގައި ނުަވތަ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ިލބިދީފައިާވނަމަ، ެއ 
މަކަށް މި މާއްާދ ހުރަހެއް ބާރުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ވަީކލުްނ ޢައްޔަންކުރު

 ނާޅައެވެ. 

ޢައްޔަންވެވޭ ފަރާތް ވަކި 
 ލިޔުމަކުން އެއްބަސްވުން 

ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަންކުރާ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތން ކޯޓުގައި ޚަޞްމު   .43
އެ  ،ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީުލ ޤަބޫލުކުރާކަމަށް އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށް

ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ޚަޞްމު ތަމްސީލުކުރަން ޤާނޫނީ ވަކީލު 
ޤަބޫލުކުރާކަން  ވަކި ލިޔުމަކުން  ކޯޓަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޤާނޫނީ ވަކީލަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ތަމްސީލު ކުރަމުންދާ 
  މައްސަލައަކުން ތަނާޒުލުވުން

ަގވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޚަޞްމަކު ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ނުވަތަ މި  )ހ(  .44
ތަމްސީލުކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތެއް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެިތ 
އަދި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ޯނޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި އެ މައްސަލައަކުން 

މައްސަލައަކުން ތަނާޒުލުވާްނ  ،އަދި .ތަނާޒުލުވެގެން ނުވާނެއެވެ 
އެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ދުވަހުެގ ، ޖެހިއްޖެނަމަ

 މަދުވެގެން ރަސްމީ 
)ހަތެއް( ދުވަސް ކުރިން ތަނާޒުލުވުމުގެ ނޯޓިސް ޚަޞްމަށާއި ކޯޓަށް  7

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްަސލައެއްގައި ތަމްސީލުކުރަމުންދާ ވަކީލަކު  )ށ(  

 24ތަނާޒުލުވާނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު މައްސަލައިން 
 ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއެއްގައި ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރަމުންދާ  )ނ(  
 ވަކީލަކު މައްސަލައިން ތަާނޒުލުވާނަމަ، 
އެ ޚަޞްމުއަށް ނުވަތަ އެ ޚަޞްމު ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރުމަށް އަލުން 
ޢައްޔަން ކުރެވޭ ޤާނޫނީ ވަކީާލއި މައްސަލައިގެ ފައިލު ހަވާލުކުރަންވާީނ 

ގައިވާ ލިޔުމުންނެވެ. އަދި މައްސަލައިގައި އެހާ  25ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 
ގަިއ ތަނަށް ކަން ހިނާގފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލީ ލިޔުމެއް ފައިލު

ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ލިޔުމުގައި މައްސަލައިގެ ހުރިހާ ލިޔުންތަްއ 
 ހަމައަށް ހުރިކަމަށް ތަނާޒުލުވާ ަވކީލު ބަޔާންކޮށް ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 

ވަކީލުން ސުލޫކީ މިންގަނޑާ 
  ޚިލާފުވުން

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްަސލައެއްގައި ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރުމަށް  )ހ(  .45
ނޑާ  ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު، ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ މިންގަ

ވަނަ  421ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް ބެލެވޭނަމަ، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
އެޅުމުގެ ބާުރ  މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ފިޔަވަޅު

 ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  
ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތެއްގައި މައްސަލަ ހިންގުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު  )ށ(  
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ދަތިކުރާނަމަ ނުވަތަ މައްސަަލ ލަސްކުރާނަމަ، ނުވަތަ މައްސަލައިގެ 
ނޑައަޅާ ުސންގަޑިތަކާ  އެކިއެކި އިޖުރާއަތުތައް ހިންުގމަށް ކޯޓުން ކަ

ނުކުރާނަމަ، ނުވަތަ ކޯޓުގައި އަދަބާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް  އެއްގޮތަށް ކަންކަން
ހިންގާނަމަ ނުަވތަ އެކަށީގެްނުނވާ ބަސްމަގު ބޭުނންކުރާނަމަ، ނުވަަތ 
ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމް ނަހަމަ ޮގުތގައި ބޭނުންކުރަމުންދާކަްނ މައްސަލަ ބަާލ 

ނޑިޔާރަށް ފާހަގަވެއްޖެނަމަ، ަކނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް އެ ަވކީލު ެއ  ފަ
މައްސަލައެއްގައި ކޯޓަށް ޙާޟިރު ނުވެވޭ ގޮތް ހެދުމާއި ެއ ވަކީުލ 
ބަދަލުކުރުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ މައްސަލަ ބަލާ މެޖިސްޓޭރާޓަށް 

 45 ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި އެ ފަރާތަކާމެދު މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަާލ 

ނޑިޔާރަށް  ލިބިގެންވެއެވެ. ފަ
ނޑު ބެލުމުގަިއ  )ނ(   މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ މިންގަ

 ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރާނީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން އެކަށައަޅާފައިވާ
 )ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ ގަވާއިދު( R-118/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކަށެވެ.

ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރުމަށް 
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނޭ 

 ވަގުތު 

މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާ  )ހ(  .46
ހުށަހަޅާނީ ދަޢުވާ ފޯމާއެކުގައެވެ. ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ޤާނޫީނ ލިޔުން 

ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާ ލިޔުން ކޯޓަށް ހުަށހަޅާނީ ދަޢުވާގެ ރައްުދ ހުށަހަާޅ 
ފޯމާއެކުގައެވެ. އަދި މައްސަލައަކަށް ތަދައްޚުލުވާ ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ ެއ 

ން ޤާނޫނީ ނޫން ވެސް ގޮތަކުން މައްސަލައަށް އިތުރުކުރެވޭ ޚަޞްމު
އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯުމ ކޯޓަްށ  ،ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ

ހުށަހަޅާއިރު، ޤާނޫނީ ވަީކލު ޢައްޔަންކުރާ ލިޔުން ކޯޓަށް 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ނޑައެޅިފައިނުވާނަމަ )ށ(   ކޯޓުގެ  ،ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަ
އެންމެހައި މަރުޙަލާތަކަށް އެ ޚަޞްމަކު އަމިއްލައަށް ޙާޟިރުވުމަށްޓަކަިއ 
ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވާނީ ސީދާ އެ ޚަޞްމަށެވެ. ޤާނޫީނ 
ވަކީލަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާނަމަ ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވާނީ ހަމައެކަނި 

ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު  ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަށެވެ.
ރައްދުނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ސީދާ ޚަޞްމަށް ފޮނުވުމަްށ 

 މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކޮށްަފއިވާނަމަ،  )ނ(  

ސޮއިކުރާނީ ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ލިޔުންތަކުގައި 
 ޤާނޫނީ ވަކީލެވެ.



    

 

 ކޯޓް  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު މެޖިސްޓްރޭޓް
 6661015ފޯން:    aa.ukulhas@judiciary.gov.mv އީމެއިލް: | courts.gov.mvaa.ukulhas. ވެބްސައިޓް:

ގެ  334 20 ސަފްޙާ   
 

ތިން ލައްކަ ރުފިޔާއަށްވުރެ 
 ކުދި މަދަނީ މައްސަލަ 

)ތިން ލައްކަ(  300,000ކޯޓުތަކަށް ހުަށހެޅޭ މަދަނީ ަމއްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން   .47
އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހިމެނޭ މައްސަލަތަކުގައާއި ޚަޞްމެއްގެ ބަލި  ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަ 

ހާލަތު ހުރިގޮތުން ކޯޓަށް ޙާިޟރުވުމަށް އުޒުރުވެރިވާ ސިއްހީ ހާލަތެއް ހުރިކަމަށް 
ޑޮކްޓަރަކު ބަޔާންކުރާ ހާލަތުގައި، އެ ޚަޞްމެއްގެ ދަރިއަކަށް ނުވަތަ މަންމައަށް ނުވަަތ 

ނޑުއެއްަބފާ އުޚްތަކަށް ނުވަތަ އަޚަކަށް އެ ޚަޞްމެއް ކޯޓުގައި  ބައްޕައަށް ނުވަތަ އެއްބަ
ތަމްސީލުކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރާނަމަ، 

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި  41އެ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރާނީ މި ގަވާއިދުގެ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިެމޭނ ލިޔުމަކުންނެވެ. 

ކީލު ނުވަތަ ޚަޞްމަކު ވަ 
ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް 

 ވަކިކުރުން 

ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރަން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތް އަންނަނިިވ  )ހ(  .48
 ޙާލަތްތަކުގައި ވަކިކުކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ؛ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމާ ޚިލާފުވެގެން ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހުން (1)   
ނޑުން ކޯޓުގެ (2)     ؛ޙުރުމަތް ކެ
މުވައްކިލުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެްއ  (3)   

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

 .އެދުން
ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް ނުވަަތ ވަކީުލ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތަްށ  )ށ(  

ވަކިކޮށްފިނަމަ ވަކިކުރި ސަބަބާއެކު މައްސަލައިގެ ފައިލުގައި އެކަން 
 ނޯޓުކުރަންވާނެއެވެ.

ކޯޓަށް ހުަށހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ޚަޞްމަކު ނިޔާވެއްޖެނަމަ އެކަްނ  )ހ(  .49 ޚަޞްމަކު ނިޔާވުން 
ލިޔުމުން ކޯޓަްށ  ލަސްނުކޮށް އެ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުން

 އަންގަންވާނެއެވެ.
 ޚަޞްމަކު ނިޔާވެއްޖެކަން ކޯޓަށް އެނގޭ ދުވަހުްނ ފެށިގެްނ  )ށ(  

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތްތަްއ  7
ނޑާލުމަށްޓަކައި އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ. އަދި   މެދުކަ

ޙާޟިރުކުރުމަށް ކޯޓުްނ މި އަޑުއެހުމަށް ނިޔާވި ޚަޞްމުގެ ވާރިޘަކު 
 މަސައްކަތްކުރަންވާނެ އެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ  84މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ނ(  
މަރުހޫމުގެ ވާރިޘުންގެ ފަރާތުްނ  ،މައްސަލައެއްގެ ޚަޞްމަކު ނިޔާވެއްޖެނަމަ

ޓުްނ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުަށހަޅައި އެ މައްސަލަ ކޯ
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަްނ ކޯޓަކަށް  07ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 އަންގަންވާނެ އެވެ. 
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ހިނގަމުންދާ މައްސަލައިގައި ޚަޞްމަކު ނިޔާވެއްޖެނަމަ، މަދަނީ  )ރ(
ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ވާރިޘުްނ  84އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ނޑައެޅުމުގެ އިޖުރާއަތު އެ މައްސަލައެއް ބަލަމުން ގެންދާ  ނިޑޔާރުކަ އެ  ފަ
 މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ.

ލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު ޑިޕް 
 ލިބިގެންވާ ފަރާތްތައް 

ޤާނޫނެއްގެ ދަުށން މަދަނީ ދަޢުާވތަކުން އިމްތިޔާޒް ލިބިގެންާވނަަމ ނުވަަތ  )ހ(  .51
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު ލިބިގެންވާނަމަ، އެފަދަ ަފރާތެއްގެ 

 މައްޗަށް މަދަނީ އެއްވެސް ދަޢުވާއެއް އުފުލައިގެންނުވާނެއެވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު ލިބިގެންާވ  )ށ(  

ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް މަދަީނ ދަޢުވާ އުފުލައިގެން ނުާވނެކަމުގަިއ 
ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އަންނަނިވި ޙާލަްތތަކުގައި ޑިޕްލޮމެޓިްކ 
 އިމްތިޔާޒް ލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކަްށ ލިބިފައިާވ 

 މެޓިކް އިމްތިޔާޒު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވިދާނެއެވެ.ޑިޕްލޮ
 ؛ކުރިން ލިޔުމުން އެއްބަސްވެފައި އޮތުން (1)   
ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު ބޭނުންނުކޮށް ކޯޓަކަްށ ދަޢުވާއެްއ  (2)   

 ؛ހުށަހެޅުން
އެ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކޯޓަކަްށ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގަިއ  (3)   

ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް ޤަބޫލުކޮްށ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ގޮތުގަިއ 
 ؛ޖަވާބުދިނުމަށް ަޤބޫލުކުރުން

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

 އެ މައްސަލައިގައި ބައިވެރިވުން.
 
 

 

ދަޢުވާކުރުމުގެ ކުރިން ނޯޓިސް 
 ދިނުން 

 7ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކޯޓަށް ަދޢުާވ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުގެ މަދުވެގެން ރަސްމީ  )ހ(  .51
)ހަތެއް( ދުވަސް ކުރިން ތިރީގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫާމތު ހިެމނޭގޮތުްނ 
ދަޢުވާ ކުރަން އެދޭކަން ހާަމކޮށް ސިޓީއަކުން ދަޢުވާ ރަްއދުކުރަން 

  ވެ.ދިނުން އެދެވިގެންވެއެގަސްތުކުރާ ފަރާތަށް ނޯޓިސް 
 ؛ހުށަހަޅަން ގަސްތުކުރާ ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ (1)   
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާލިބޭ ަފރާތުގެ ކިބައިން އެދޭގޮތް؛           (2)   
 މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުގައި ހައްލުކުރުމުގެ ނިޔަތް އޮތްކަން. (3)   
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ހުށަހަާޅ ކޯޓުގެ ވަގުތީ ފަރުވާގެ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިދިނުމަށް އެދި  )ށ(  
މައްސަލަތައް ހުށަހަޅުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ އިޚްތިލާފެއް ނެތް ބާވަތުގެ 
މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ދަޢުވާކުރުމުގެ ކުރިން ފޮނުވަންޖެޭހ ނޯޓިސް 

 ފޮނުވަން ނުޖެހޭނެއެވެ.
ދަޢުވާ ރައްދުކުރަން ގަސްތުވެފައި އޮތް ފަރާތުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ނ(  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޯޓިަހށް ދޭ ޖަވާބުގައި މުޅި ދަޢުވާއަށް ނުވަތަ ދަޢުވާެގ 
 ބަޔަކަށް އެއްބަސް ވެވިދާނެއެވެ.  

ދަޢުވާ ކުރަން އެދޭކަން ހާމަކޮްށ ފޮނުވާ ނޯޓިސް އާއި އޭގެ ޖަވާބާއި އެ  )ރ(  
ގުޅިގެން ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުގައި ބަދަލުކުރެވޭ މުވާސަލާތުތަކަީކ  ނޯޓިސްއާ

 އިމްތިޔާޒު ލިބިގެންާވ ލިޔުންތަކެކެވެ. އަދި 
އެ މުވާސަލާތުތައް އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއްގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، އެއާމެދު 

 ކޯޓުގައި ބަހުސްކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ.

ކޮންމެ ދަޢުވާއެއްގައި ދަޢުވާ ބިނާކުރާ ސަބަބެއް ނުވަތަ ދަޢުާވ ބިނާކުާރ  )ހ(  .52 ދަޢުވާ 
ސަބަބުތަކެއް ހުންަނންވާނެއެވެ. ދަޢުވާ ބިނާކުރާ ސަބަބަކީ އެއް ޚަޞްމަކު 
އަނެއް ޙަޞްމެއްގެ މައްޗަށް ކޯޓުގައި ދަޢުވާ އުފުލުމުގެ ޙައްޤު ލިއްބައިޭދ 

ރުވާ ވާޤިޢާ ނުވަަތ ނުވަތަ އަނެއް ޚަޞްމު ޒިންމާ އުފުލުން ލާޒިމުކު
 ވާޤިޢާތަކެވެ.  

އަންނަނިވި ދެ ޝަރުޠު ފުިރަހމަވާނަމަ، ކޮންމެ ދަޢުވާއެއްގަިއ ދަޢުވާ  )ށ(  
 ބިނާކުރާ ސަބަބު އޮތް ކަމަށް ކޯުޓން ބަލަންވާނެއެވެ.

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

 އުފެދިފައިވާ ދަޢުވާތައް އެއް ފޯމަކުން ހުށަހެޅުމަށް އިސްކަން ދޭްނވާނެއެވެ.

ދަޢުވާ ފޯމަށް ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ބަޔާންތަކަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް    .53  ފޯމު އިޞްލާޙުކުރުން  ދަޢުވާ 
 7ގެންނަނަމަ ެއ ފޯމެއް ނުަވތަ ބަާޔނެއް ކޯޓަށް ފޮނުވާ ތާރީޚުން ފެިށގެން 

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

ނޑިޔާރުއިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ މައްސަލަ ބަލާ  އެގޮތަްށ  ފަ
 ހުއްދަދީފިނަމައެވެ. 

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

 ހިނގި ތާރީޚުތަކުގެ ތަރުތީބުން ައންނަނިވި މަޢުލޫމާުތތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.
 ދަޢުވާ ބިނާކޮށްފައިވާ ސަބަުބ އެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާ ނުވަަތ  )ހ(  
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  ؛އެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ބިނާކުރާ ހުރިހާ ވާޤިޢާތަކެއް
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދިފާޢު ކުރަންޖެހޭ ދަޢުވާ ނުވަތަ ދަޢުވާތަްއ  )ށ(  

ދެނެގަތުމަށް މަގުފަހިކޮށްިދނުމުގެ ގޮތުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ތުހުަމތުކުރެޭވ 
 ވާޤިޢާތަކާބެހޭ އެކަށީެގންވާ މަޢުޫލމާތު. 

ބިނާކުރާ ސަބަބު  ދަޢުވާ 
   ބަޔާންކުރުން

ބަޔާްނކޮށްފައި ނެތް ަދޢުވާއެއް ކޯޓުްނ ކުރިއަްށ ދަޢުވާ ބިނާކުރާ ސަަބބު  )ހ(  .55
 ނުގެންދެވޭނެއެވެ.

ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުްނާވ  )ށ(  
ވަރަށް މަޢުލޫމާތު ނެތްނަަމ ނުވަތަ ދަޢުވާއަކީ ޮކބައިކަން ވިސްނައި 

ނޑަ އަޅަންޖެހޭ ނުގަނެވޭހާ ސާފުނޫންނަމަ ުނވަތަ ކޯޓުން ގޮތެއް ކަ
ޚުޞޫމަތެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނަނަމަ، އެ ދަޢުވާއަކީ ހިންގައި ގޮތެއް 
ނޑައަޅައި، ދަޢުާވ  ނޑައެޅުމަށް އެކަށީގެންނުވާ ދަޢުވާއެއް ކަމުގައި ކަ ކަ

 ބާޠިލުކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ިލބިެގންވެއެވެ. 
ކަމަށް ނުވަތަ މި ދަޢުވާ ބިނާކުރާ ސަބަބެއް ބަޔާްނކޮށްފައި ނެތް ދަޢުވާއެއް  )ނ(  

މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ޮގުތގެމަތިން ދަޢުވާއަކީ ިހންގަިއ ގޮތެއް 
ނޑައެޅުމަށް އެކަށީގެންނުވާ ދަޢުވާއެއް ކަމުގައި ޝަރީޢަތުްނ  ކަ
 ނިންމަންވާނީ އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ފެށުމުގެ ކުރިންނެވެ.

ނޑައެޅުމަށް )ރ(   އެކަށީގެންނުވާ ދަޢުވާއެްއ  އެ ދަޢުވާއަކީ ހިންގައި ގޮތެއް ކަ
ކަމުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ނުވަތަ ދަޢުވާ ބިނާކުާރ 
ސަބަބެއް ދަޢުވާގެ ލިޔުްނތަކުަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެނތްނަމަ، ނުވަތަ އެ 
ދަޢުވާއެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޖެއްސުމެއް ނުވަތަ ތުރާލެއް ކުރުމުގެ 

ކުރެވޭނަމަ، ނުވަތަ އެ ދަޢުވާކޮށްފައިވަނީ ކޯޓުގެ ގޮތުން ކަމަށް ޤަބޫލު
އިޖުރާއަތު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭުނންކުރުމަށް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެޭވނަމަ، އެ 
ދަޢުވާ ބާޠިލުކުރުމަށް އެދި އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ލިޔުމުން ނުވަތަ 
އަނގަބަހުްނ ދަޢުވާލިޭބ ފަާރތުން ކޯޓަްށ ހުށަހެޅިާދނެއެވެ. މިފަދަ 

ޅުމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެްއ ނިންމަންވާނީ އެ ނުުކތާއާެބހޭ ގޮތުްނ ހުށަހެ
 ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ޚަޞްމުންނަށް ދިނުމަްށފަހުގައެވެ. 

 92ފައިސާ ހޯދުމުގެ ދަޢުވާއެއްގައިނަމަ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ާޤޫނނުގެ  )ބ(  
ޚާއްޞަ ބާވަތުގެ ދަޢުވާތަކުެގ  ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ތަފްސީލާއި
ވަަނ  98ވަނަ މާއްދާއިން  94ތެރެއިން މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާގައި ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަޢުވާތަކުގައި އެ މާއްދާތަކުގައި 
ބަޔާންކުރާ ތަފްސީލުތައް ދަޢުވާގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. އެފަދައިްނ 

ހުަށހެޅޭ ދަޢުވާތައް ބެލެވޭނީ މި މާއްދާގެ )ށ( ތަފްސީލުތައް ބަޔާން ނުކޮށް 
 ގައި ބަޔާންކުރާ އެކަށީގެންނުވާ ދަޢުވާއެއް ކަމުގައެވެ.
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އިޚްތިލާފު އޮންނަ ބާވަތުގެ 
 މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ ފޯމު 

 އިޚްތިލާފު އޮންނަ ބާވަތުެގ ޢާންމު މަދަީނ ދަޢުާވ ހުށަހަޅާީނ  )ހ(  .56
އިންނެވެ. މި ފޯމުގައި މަދަނީ  01މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

 93ވަނަ މާއްދާ އަދި  92ވަަނ މާއްދާއާއި  91އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންާވނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ އެހެްނ  97މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނުގެ  )ށ(  
ނަޑށް ލިބޭ ޖިސްމާނީ އަނިޔާގެ ދަޢުވާ  މީހެއްގެ އިހުމާލުން ހަށިގަ

އިންނެވެ. މި ފޯމުގައި  14ހުށަހަޅަނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 
ންކޮށްފައިާވ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާ  97މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  91މަޢުލޫމާތާއި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
 މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންާވނެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަާޔންކޮށްފައިާވ  96މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ  )ނ(  
 ޖުޑިޝަލް ރިވިއުގެ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަުދވަލުގައިވާ

ވަނަ  96އިންނެވެ. މި ފޯމުގައި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  15ފޯމު 
 91މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. 
ގޮތުގެ  ޔާންކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަ 94މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ރ(  

މަތިން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ އަސާސީ 
ނުވަތަ މިނިވަންަކމެއް އެއްވެސް މީހެއްގެ ކިބައިްނ  ޙައްޤެއް

ނުަވތަ ހިފަހައްޓައިފިނަަމ އެ މަްއސަލައަށް  ނިގުޅައިގެންފިނަމަ
ވަަނ މާއްދާގެ  65ހޯދުމަށްަޓކައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އިންސާފުވެރި ޙައްލެއް
ކޯޓަށް ހުަށހަޅަނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުަގއިވާ ފޯމު  ދަށުން ކުރާ ދަޢުވާ

މާއްދާ އާއި  91އިންނެވެ. މި ފޯމުގައި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  01
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  94މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިަމަނންވާނެއެވެ.

އިޚްތިލާފެއް ނެތް ބާވަތުގެ 
 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު 

ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންޮކށްފަިއވާ އިޚްތިލާފެއް ނެތް  15މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ   .57
ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އަންނަނިިވ ބާަވތުގެ މަްއސަލަތައް ހުށަހަޅާީނ 

މައްސަލަ ުހަށހަޅާ ފޯމުގައި މަދަނީ ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރާ ފޯުމަތކުންނެވެ. އަދި 
ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މަޢުލޫމާތާއި ިމ  169އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަުޢލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
 ؛އިން 16ތަރިކައިގެ މައްސަލަތައް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު  )ހ(  
ބިންބައިކުރުމާއި މުދާ ވަކިުކރުމުގެ މައްސަލަތައް މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  

 ؛އިން 17ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 
ހިބަ ނުަވތަ ވަޞިއްޔަތުްނ ދިނުމުގެ މައްސަލަތައް މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  



    

 

 ކޯޓް  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު މެޖިސްޓްރޭޓް
 6661015ފޯން:    aa.ukulhas@judiciary.gov.mv އީމެއިލް: | courts.gov.mvaa.ukulhas. ވެބްސައިޓް:

ގެ  334 25 ސަފްޙާ   
 

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

 ؛އިން 19ފޯމު 
ބިން )ބިމުގެ ާމނައިގެ ތެރޭގައި އެއްމެދު އިމާރާތާއި އެއްމެދު އިމާރާތުެގ  )ބ(  

ފްލެޓްތައް ހިމެނޭ( ވިއްކުމާިއ ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ 
 މައްސަލަތައް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ 

  ؛އިން 20ފޯމު 
ތަރިކަ މުދަލެއްގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއްގެ ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް މުދަލެއްގެ  )ޅ(  

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު ޢައްޔަން ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް 
 ؛އިން 21މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަްތތަކުގެ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި އިޚްތިލާފެްއ  )ކ(  
ތުގެ އެހެނިެހން މަދަީނ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަށާއި، އަމުރުތައް ނެތް ބާވަ 

ހޯދުމަށާއި، ކޯޓުެގ ނިންމުމެއް އޮންނަންޖެހޭ ަކންކަން ިނންމަިއދިނުމަްށ 
 އެދި ކޯޓަށް ުހށަހަޅާީނ 

 އިންނެވެ. 22މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

 180ނެތްނަމަ، މުަވއްރިސު ނިޔާވި ތާރީޚުން ފެށިގެން މަޤުބޫލު އުޒުރެއް  )ހ(  .58  ތަރިކައިގެ މައްސަލަ
)ސަތޭކަ އަށްޑިހައެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭގައި ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ކޯޓަްށ 

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

ތަރިކައިގެ މައްަސލަ ހުށަހަޅަީނ ވާރިޘުންގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ ފަރާތަކަށެވެ. 
ކުޑަކުއްޖެއްގެ ފަރާތުންނަމަ، ެއ ކުޑަކުއްޖާގެ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫީނ 

 ބަލަދުވެރިޔާއަށް ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ 
ފޯމުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

  މަޢުލޫމާތު

ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތ  )ހ(  .59
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

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

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

 މިންވަރަކުން(
ތަރިކައިގައި ހިމެނޭ ލިބެން ުހރި ދަރަނި އަދި ދައްކަން ހުރި  (5)   

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

 މައްސަލައެއް އޮތްކަން އެނގޭނަމަ އެކަން؛ 
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ތަރިކައިގައި ހުރި މުދާ ހުރި ތަންތަނާއި އެ މުދާ ބަލަހައްޓަުމްނ  (7)   
 ގެންދާ ފަރާތް )އެނގިހުރި މިންަވރަކުން(؛

ތެރެއިން ރަހުނެއް ނުވަތަ އެ ޫންނ ތަރިކައިގައި ހުރި މުދަލުގެ  (8)   
ވެސް އިލްތިޒާމެއް އުފެދިފައިވާ މުދަލެއް ހުރިނަމަ އެ މަޢުލޫމާތު 

   )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން(؛
ތަރިކައިގައި ހިމެނޭ މުދަލުގެ ތެރެއިން އާމްދަނީ ލިބިލިބި ހުިރ  (9)   

މުދަލެއް ހުރިނަމަ، އެ މުދަލަކާއި، އެ މުދަލެއް ބަލަހައްާޓ 
ފަރާތާއި، ލިބެމުންދާ އާމްަދނީގެ ތަފްސީލު )އެނގިހުރި 

 މިންވަރަކުން(.

ވާރުތަ މުދަލުން ލިބޭ ބައި 
ވާރިޘުން އެކަކު އަނެކަކަށް 

 ހަދިޔާކުރުން 

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

އެ ޤަޟިއްޔާގެ ތެރޭގައި ހަދިޔާކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ހިންގައި ޝަރީޢަތުްނ 
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.   ގޮތެއް ކަ

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

 ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ޝަރީޢަތުން ަބލަން ނުޖެހޭނެއެވެ.

އަސްލު މިލްކުވެރިޔާ މަރުވެ، އޭނާގެ ތަރިކަ ނުބަހައި ހުރުމާއެކު އެ ތަކެއްޗަކީ   .61 މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން 
އަސްުލ ، ވާރުތަވެރިންގެ ތަކެތިކަން ސާބިުތކުރަން އެދި ހުށަހަޅާ ޤަޟިއްޔާތައް ބެލެވޭނީ

 ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ.މިލްކުވެރިޔާގެ 

ތަރިކައިގެ މައްސަލަ 
 ރައްދުކުރުން 

 ތަރިކައިގެ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ރައްދުކުރާނީ ތަރިކައިގެ އެންމެހައި ވާރިޘުންނަށެވެ.   .62

ގޯތި ބައިކުރުމުގެ މައްސަލަ 
ތަރިކައިގެ ޤަޟިއްޔާ ނިމުމުން 

 ހުށަހެޅުން 

ތެރޭގައި ބަންޑާރަ ގޯތި ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޯތި ނުވަތަ އެއްމެދު  ތަރިކައިން ލިބޭ މުދަލުގެ  .63
އިމާރާތުގެ ބައެއް ހިމެނިގެން އެ ތަނެއް ބެހެނިވެރިންގެ މެދުގައި ަބއިކުރުމުގެ މައްސަލަ 

އަދި ގޯތި ނުވަތަ ތަން ބައިކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ކޯޓުން  ،ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ
 ޢަތުން ިނންމަިއ ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ޝަރީ ،ހިންގަންވާނީ

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

ގޯތި ބައިކުރުމަށް ހުށަހަޅާ 
ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 މަޢުލޫމާތު 

ގޯތީގައި ހުންނަ އިމާރާތްތައް ލިބިގެްނ ތަރިކައިން ލިބޭ މުދަލުގެ ތެރޭގައި ބަންޑާރަ   .64
ބިމާބެހޭ އިދާރާއިން ބަންޑާރަ ގޯތި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަމުގައި 
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޯއްޗާއި ތަރިކައިން އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް ލިބިގެްނ 

ތްތަކުގެ ނަމުގަިއ ބިމާބެހޭ އިދާރާއިން އެ ތަެނއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފައިވާ ފަރާ
ނުވަތަ  ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީފައިވާ ގޯތި ނުވަތަ ތަން ބެހެނިވެރިންގެ މެދުގައި ބައިކުރުމަށް

ބިން ޢައްޔަންކުރުމަށް ނުވަތަ ިބން އެއްކުރުމަށް ކޯޓަްށ ހުށަހަާޅ ފޯމާއެކު އަންނަނިިވ 
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 ލިޔެކިޔުމާއި މަޢުލޫމާތު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
 ؛ތަ ތަނުގެ ރަޖިސްޓަީރގެ ޞައްޙަ ކޮޕީގޯތީގެ ނުވަ )ހ(  
ބެހެނިވެރިންގެ ތެރެއިން ކޯަޓށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުްނ ގޯިތ ނުވަަތ  )ށ(  

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

 އޮތްނަމަ އެ މަޢުލޫމާތު.

ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ހިބައިން 
 ދިނުމަށް ހުށަހެޅުން 

ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުްނ ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި އަންނަނިވި   .65
 މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންާވނެއެވެ.

 ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަުތން ޭދ މުދަލުގެ ތަފްސީލު؛ )ހ(  
މައްޗަށް އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ހިބައިން ނުަވތަ ވަޞިއްޔަތުން ދޭ މުދަލުގެ  )ށ(   

ނުވަތަ އެ ޫނން ވެސް އިލްތިާޒމެއް އުފެދިފައިވާ ކަން ނުވަތަ ނޫންކަްނ، 
 އަދި އެއިން ކަމެއް އުފެދިފައިވާނަމަ އެކަމެއްގެ ތަފްސީލު؛

 ؛ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަުތން ޭދ މުދަލުގެ އަތުގެވެރިކަން އޮތް ފަރާތެއް )ނ(  
)އަށާަރ( އަހަުރ ނުފުރޭ  18ވަޞިއްޔަތުްނ ދޭ މީހާގެ ހިބައިން ނުަވތަ  )ރ(  

ދަރިއަކު އަދި ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަންޖެހޭ އެ ނޫން ވެސް މީހަކު ހުރިނަމަ 
  އެކަން؛

 ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަުތން ިލބޭ ފަރާތާ އޮތް ގުޅުން؛ )ބ(  
ިދރިއުޅޭނެ ހިބައިން ނުަވތަ ވަޞިއްޔަތުން ޭދ މީހާގެ އެހެން ބިމެއް ނުަވތަ  )ޅ(  

 ؛ތަނެއް ހުރިކަން ނުވަތަ ެނތްކަން
 ހިބައިންދޭ ފަރާތާއި ިހބައިން ލިޭބ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު. )ކ(  

ހިބަ އާއި ވަޞިއްޔަތުގެ 
މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ 

 ރައްދުކުރާ ފަރާތް 

ހިބައާއި ވަޞިއްޔަތުގެ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ ރައްދު ކުރަންވާނީ ހިބައާއި   .66
 ލިބޭކަމަށް ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.ވަޞިއްޔަތުން 

 ބިމެއް ނުވަތަ  ތަނެއް 

 ވިއްކުމުގެ މައްސަލަ 

ބިމެއް ނުވަތަ ތަނެއް ވިއްކުމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު އަންނަިނިވ  )ހ(  .67
 ލިޔުންތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ވިއްކާ ބިމުގެ ނުވަތަ ތަނުގެ ރަިޖސްޓަރީގެ ޞައްޙަ ކޮޕީއެއް؛  (1)   
 ވިއްކުމުގެ ލިޔުން؛ (2)   
ބިމެއް ނުވަތަ ަތނެއް ވިއްކުމުެގ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި އަންނަނިިވ  )ށ(  

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

ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް އިލްތިާޒމެއް އުފެދިފައިވާ ކަން ނުވަަތ 
ނޫންކަން، އަދި އެއިން ކަެމއް އުފެދިފައިވާނަމަ އެކަމެއްެގ 
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 ތަފްސީލު؛
 ؛ވިއްކާ ތަނުގެ އަތުގެވެރިކަން އޮްތ ފަރާތެއް (3)   
)އަށާރަ( އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިއަކު އަިދ  18މީހާގެ ވިއްކާ  (4)   

ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަންެޖހޭ އެ ނޫން ވެސް މީހަކު ހުރިނަމަ 
 އެކަން؛

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

ނޑުން ނުވަތަ އެއްގަމުން ެއ  )ހ(  .68 ހޮވައިގެން ގެނެވޭ ތަކެތި  އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތެއް އެނގެން ެންތ ކަ
އެއްޗެއް މީހަކު ހޮވައިފިނަމަ، އެ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތް ކޯޓުން ހޯދައި އެ 
އެއްޗެއް އޭގެ ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް މި ގަވާއިދުެގ 

އިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެ ފަދަ  22ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 
ޓުން ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށްޓަކައި ޢާންމުކޮްށ މައްސަލަތަކުގައި ކޯ

އިޢުލާންކޮށްގެން ވެސް ވެރިއަކު ނުފެނިއްޖެނަމަ، އެ އެއްޗެއް ކޯޓުގެ 
ތަންފީޒީ ޑިވިޝަނުން ނީލަމުގަިއ ވިއްކާލުމަށްފަހު، އެ ފައިސާ ިމނިސްޓްރީ 

ނޑައަޅާ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރާނީއެވެ.  އޮފް ފިނޭންސް އިން ކަ
ގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ ހޮވައިގެން ގެނެވޭ  މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  

 އެއްޗަކީ އަގެއް ހުރި އެއްޗެއް ކަމަށްވާނަމައެވެ.

 އެއްވެސް ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤެއް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ،   .69 ޙައްޤެއް ދޫކޮށްލުން 
 އެ ޙައްޤު ހޯދުމަށް އަލުން ހުށައެއް ނޭޅޭނެއެވެ.
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މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނުނގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަިޖސްޓްރާގެ  )ހ(  .71 ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަރ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކޮންމެ ކޯޓެއްގައި ރަޖިސްޓްރާއަކު 
ހުންނަންވާނެއެވެ. ރަޖިސްޓްާރ ނެތް ހާލަތެއްގައި ރަޖިސްޓްރާގެ 

އެހެން މުވައްޒަފަކު ކޯޓުގައި ނުވަތަ ކޯޓު  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާނޭ
 ނިސްބަތްވާ ކްލަސްޓަރ ގައި ހުްނނަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ުބާނ ރަޖިސްޓްރާ އައްޔަންކުރެވެންދެން އެ  )ށ(  
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާނީ ކޯޓު ހިމެނޭ ކްލަސްޓަރގެ ކޯުޓގެ ޗީފް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ނުވަަތ ކޯޓުގެ ޗީފް 
މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތެކެވެ. އަދި   ކްލަސްޓަރގެ ކޯޓުގެ ޗީފް 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ނުވަަތ ކޯޓުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން މުަވއްޒަފަކަށް 

 އެވެ.ރަޖިސްޓްރަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެވޭނެ

ރަޖިސްޓްރާގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް 

 ރަޖިސްޓްރާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންތަްއތައް ހިމެނެއެވެ.   .71
ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓައި، އަދާަހމަކޮށް، އެ  )ހ( 

 ރަޖިސްޓަރީ ޢާންމުންނަށް ބެޭލނެ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމުކުރުން. 
ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާިއ ޝަރީޢަތް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުތައް  )ށ(  

ޚަޞްމުންނަށް ދޫކޮށް، މައްސަަލތަކުގެ ޝަރީޢަތް ނިުމނުގޮތް ާޢންމުންނަްށ 
 ބެލޭނެ ގޮތަކަށް އިްނތިޒާމުކުރުން. 

ކޯޓުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގެ ފައިލުތަކާއި، އަޑާއި މަންޒަރުގެ ރެކޯޑިންތައް  )ނ(   
ނޑައަޅާ  ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކަ
 އުޞޫލަކުން އަރްޝީފްކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސޭކަން ކަށަވަރުކުރުން. 

ފޮތްތަކާއި، ކޭސް  ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތަކުގެ ރެކޯޑުތައް ލިޔެ ބަލަހައްޓާ )ރ(   
މެނޭޖްމަންޓުގެ އިލެކްޓްރޯނިްކ ވަސީލަތްތަކާއި، މައްސަލަތަކާގުޅޭ 
އިލެކްޓްރޯނިކް ލިޔެކިޔުންތަްއ ބަދަލުކުރުމުގެ ނިޒާުމ ބެެލހެއްޓުމާއި، 
ޝަރީޢަތާގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ނިޒާމުތައް 

 ލަހަްއޓަމުން ގެންދޭތޯ ބެުލން. ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްޮގތަށް ބަ
ޤަޟިއްޔާތަކުގެ ޙުކުމްތަކުން ޚަޞްމުންނަށް ނަގައިދޭ ޝަރީޢަތުގެ  )ބ(   

ނޑިޔާރުންޚަރަދުތައް ހިސާބުކުރުމުގައި   ނަށް އެހީތެރިވެދިނުން. ފަ
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ނޑައެޅިފައިވާ  )ޅ(     ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ވަކި ޑިވިޝަނެއްގައި ކަ
ވަކި މުވައްޒަފުންތަކެއް ނެތްނަމަ، ކޯޓުތަކުގައި ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގައި 

ނޑިޔާރުން  ނަށް އެހީތެރިވެދިނުްނ. ފަ
އަގުކުރާނޭ ޚާއްޞަ މުވައްޒަފުން ނެތް ކޯޓުތަކުގައި އަގުކުރުމުގެ  )ކ(  

 މަސައްކަތް އިންތިޒާމުކުރުން. 
ސުވާލަކާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް އެއް މައުޟޫޢުއެއްގައި ނުވަތަ ޤާނޫނީ އެއް  )އ(  

ނުވަތަ އެހެން ޯކޓުތަކަށް ެއއް މައްސަލައަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަ 
ހުށަހެޅިފައިވޭތޯ ބަލައި، އެފަދަ މައްސަލަތަކެއް ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ، އެކަން 

ނޑިޔާރުއިސް ނޑިޔާރުގެ ނުވަތަ ފަ  ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން.  ފަ
ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެ  404މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ވ(  

 މަތިން، ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންޮކށްފައިނުވާ
 ޙާލަތެއްގައި، ކޯޓަށް ހުށަހެުޅމަށްޓަކައި ފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ ފޯމުތައް

ފުރުމުގައާއި އެހެނިހެން ކަންަކމުގައި ޚަޞްމުންނަށް ކޯޓުެގ އިޖުރާއީ 
ނޑައަޅައިމަޢުލޫމާތު ދިނު އެ  ،މަށް ކޮންމެ ކޯޓުން މުވައްޒަފަކު ކަ

މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭނެ ގޮތް ޢާންމުކޮށް އެންމެންނަްށ އެނގޭނެ 
 ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން. 

ރަޖިސްޓްރާގެ ނިންމުން އަލުން 
  ބަލައިދިނުމަށް ހުށަހެޅުން 

ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޝިބުހު ޤަޟާއީ މަސްއޫލިއްޔަތެއް  )ހ(  .72
ކަމަށްވާތީވެ، ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްާރ އެ ހައިސިއްޔަތުން ނިންމާ ިނންމުމަކީ 

ނޑިޔާރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫުނގައިވާ ގޮތަށް އެ ކޯޓުގެ   ފަ
ނޑިޔާރަށްނުވަތަ އިސް  ފަނޑިޔާރަށް ކުރާ ނުވަތަ އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ފަ

 ހުށަހެިޅދާނެ ނިންމުމެކެވެ. އަލުން ބަލައިދިުނން އެދި
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ  )ށ(  

ނޑިޔާރު)ހަތެްއ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި   7ހުށަހެޅުމާމެދު ރަސްމީ  ގޮތެއް  ފަ
 ނިންމަންވާނެއެވެ. 
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ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުމުން ކޯޓުން 
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

  އިޖުރާއަތުތައް 

 ނޫން ކޯޓަށް ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްަސލަ ހުށަހަޅާ ފޯުމ ނުވަަތ އެ  )ހ(  .73
 ވެސް ފޯމުތަކާއި ބަޔާންތަކުެގ ލިޔުންތައް ލިބުުމން ެއ ފޯމުގައި 

 ވަނަ މާއްދާ އާއި ެއ ޤާނޫނުގެ  99މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނުެގ 
އެހެން މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި މި ގަވާއިދުގައި 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ކޯޓުގެ 

 ރަޖިސްޓްރާ ބަލަންވާނެއެވެ.
ލިޔުްނތައް ކޯޓަށް ލިުބމާއެކު އެ ދަޢުވާ ފޯމާއި މައްސަލަތަކުގެ ެއހެނިހެން  )ށ(  

ފޯމު ނުވަތަ ލިޔުން ލިބުނު ތާރީޚާއި ގަޑި އެނގޭނެ ގޮތަކަށް ކޯޓުން އެ 
ނޑެއް ޖަހަންވާނެއެވެ.  ފޯމުގައި ނުވަތަ ލިޔުމުގައި ތައްގަ

 ދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުަވހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ަމސައްކަތު  )ނ(  
 އިވާ ދަޢުވާ ފޯމު، )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅިފަ 5

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެަމތިން ފުރިހަމަވާކަން ނުވަތަ ނޫްނކަން އެ 
 އަންގަންވާނެއެވެ. ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ރަޖިސްޓްރާ

ދަޢުވާ ފޯމު އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭަނމަ އެކަން ކުރަން ނުވަތަ އިތުރު ލިޔުމެއް  )ރ(  
 މުއްދަެތއްގައި އެކަމެއް ކުރަން  ަރޖިސްޓްރާ ހުށަހަޅަންޖެހޭނަަމ ވަކި 

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

 ވާންޖެހޭނެއެވެ. 
ޙު ފޯމު އިޞްލާޙުކޮށް ހުށަހެޅުމަްށ ދޭ މުއްދަތުގައި އެ ފޯމު އިޞްލާ )ބ(  

ނުކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ ފުރިހަމަުކރަން އަންގާ ކަމެއް ފުރިހަމަ ނުކޮށްފިނަމަ 
 އެ ފޯމު ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު  

ފޯމެއް  ރަޖިސްޓްރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މި ބަޔާންކުރި ގޮތަށް  ރަޖިސްޓްރާ
 ބާޠިލުކުރުމަކީ އަލުން ދަޢުވާ ފޯެމއް ހުށަހެޅުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ޫނނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ( އަދި )ބ( ގަިއ އެހެން  )ޅ(   
ކޯޓުގެ ވަގުތީ ފަރުވާގެ އަވަސް ފިޔަވަޅެއް  ،ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް

އަޅައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފަިއވާނަމަ، އެފަދަ ފޯމުތަކާމެދު ަލސްވެގެން 
ގޮތެއް ނިންމައި،  )ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  ރަޖިސްޓްރާ 24

އަދި އިތުރަށް ފުރިހަމަކުަރންޖެހޭ އެހެނިެހން އިދާރީ ކަންކަން 
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ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އެ މައްސަލައިގެ ފައިލާއެކު އެ ފޯމު ކޯޓުގެ އިސް 
ނޑިޔާރަ ނޑިޔާރަރއާ ނުވަތަ އެ ކޯޓަކީ އެއް ފަ ކު މަސައްކަތްކުރާ ފަ

  ކޯޓެއްނަމަ އެ މެޖިސްޓްރޭޓާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

ކޯޓަށް ހުަށހަޅާ ދަޢުވާ ފޯމު ުނވަތަ އަމުރަކަށް އެދި ހުަށހަޅާ ފޯމު ނުވަތަ އެ ނޫން   .74   ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ 
ދައްކަންޖެހޭނަމަ، އެ ީފ އެއް ވެސް ފޯމެއް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްޓަކައި ފީ

ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ދައްކަންވާނެއެވެ. މި ފީއަކީ ދަޢުވާ ފޯމު ފަހުން 
އަނބުރާ ލިބޭނެ  ،ނުވަތަ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިޔަނަމަވެސް ،ބާޠިލުކުރިނަމަވެސް

 ފައިސާއެއް ނޫނެވެ. 

  ފޯމު ބާޠިލުކުރުމަށް 
ރަޖިސްޓްރާ ނިންމި ނިންމުން 

 އަލުން ބެލުން 

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ(  .75
ސަބަބަކަށްޓަކައި ދަޢުވާ ފޯމު ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯުމ ބަލައި 
ނުގަތުމަށް ނުވަތަ ބާޠިލުކުރުމަްށ ރަޖިސްޓްރާ ނިންމާ ިނންމުމަކީ ޤާނޫާނ 

މަ، ސަަބބު ބަޔާންކޮށް އެއްގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުެމއް ކަމަށް ނުދެކޭނަ
ނޑިޔާރަށްއެ ނިންމުމެއް އަލުން ބަލަން ެއދި އިސް  ނުވަތަ އެ ކޯޓަކީ  ފަ

ނޑިޔާރައެއް   ކު މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓެއްނަމަ ފަ
ނޑިޔާރަށްއެ   ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ފަ

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

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތް 
މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ 

  ހުށަހެޅުން

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން އިެލކްޓްރޯނިކް  )ހ(  .76
ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް، އެްނމެ ކުޑަމިނުން އީމެއިލްގެ ޒަރީއާއިން، 
މަދަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ިއންތިޒާމު މަދަނީ މައްސަލަ ބަާލ ކޮންމެ 

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

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

ކަމުގައި ބަލާނީ ޖެހިގެން އެންމެ އަވަހަށް އަންނަ ރަސްމީ ފޮނުވި ތާރީޚު 
 ބަންދު ނޫން ދުވަހުގެ ތާރީޚެވެ. 

ވަގުތީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް ނުވަތަ އަވަސް އަމުރަކަށް އެދިފައިވާ  )ނ(  
މައްސަލަތަކުގައި މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ޮގތުގެމަތިްނ ޢަަމލުކުރުން 

 ލާޒިމުވެގެންނުވެއެވެ.
އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ދަޢުވާ ފޯމާިއ އެހެނިހެްނ  )ނ(  

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

ނޑައެޅިފައިވާ  ދެއްކުމުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ކަ
 ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ދެއްކިދާނެެއވެ. 

  
 

 

ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާ މައްސަލައެއްގެ ދަޢުވާ ފޯމު ބަލަިއގަނެ އެ  )ހ(  .77 މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީވުން 
މައްސަލައެއް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއެކު ކޮންމެ މައްސަލައަކަށް ޤަޟިއްޔާ 
ނަންބަރެއް ދޭންާވނެއެވެ. އަދި މައްސަލައިގެ ފައިލު ހެދުމަށްފަހު، ީވ 

އާ ފަނޑިޔާރު އެންމެ އަވަހަކަށް މައްސަލައިގެ ފައިލު ކޯޓުގެ އިސް 
ނޑިޔާރަލުކުރަންވާނެއެވެ. އެ ކޯަޓކީ އެއް ހަވާ ކު މަސައްކަތްކުރާ ފަ

ނޑިޔާރުކޯޓެއްނަމަ މައްސަލައިގެ ފައިލު ހަވާލުކުރާނީ އެ   އާ އެވެ. ފަ

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

 ވެ. ގަވާއިދުން ރަޖިސްޓަރީކޮށް، ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރެއް ދީގެންނެ

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ  )ނ(  
މަދަނީ މައްސަލަތަކަށް ދޭނީ އެހެން ބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތަކާ ަތފާތުވާނޭ 
ވަކި ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރެކެވެ. އަދި ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރުން އެ މައްސަލައަކީ 

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

 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު ދޭނީ ތިރީަގއި މިވާ ގޮތަށެވެ. 
 2022-Q8-CIV-01 

ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޤަޟިއްޔާތަކަށް ދޭނީ ވަިކ ޤަޟިއްޔާ  )ރ(  
 ނަންބަރެކެވެ. އެ ނަްނބަރު ދޭނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

 މިސާލު: 
2022-Q8-ENF-01 

މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރު 
 ޢައްޔަންކުރުން 

ނޑިޔާރުން މަސައްކަތްކުރާ  )ހ(  .78 ނޑިޔާރަކަށްވުރެ ގިނަ ފަ އެ ކޯޓަކީ އެއް ފަ
ނޑިޔާރުކޯޓެއްނަމަ މައްސަލައިގެ ފައިލު އިސް އަށް ލިބުމުން ަލސްނުކޮށް ފަ

ނޑިޔާރު  މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ އުސޫލުން އެ މައްސަލައެއް ބަލާނޭ ފަ
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 ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.

ނޑިޔާރަށްއެއް  )ށ(   މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓުތަކުގައި  ފަނޑިޔާރުންވުރެ ގިނަ ފަ
ނޑިޔާރުންމައްސަލަ ބަލަން  ނޑައަޅާނީ ބުރުހަމަވަންދެން ަތރުތީބުްނ  ފަ ކަ

ނޑިޔާރުންހުރިހާ   ނަށް މައްސަލަތައް ހަމަހަމައަށް ބެހެމުންދާނޭ ގޮތަށެވެ.ފަ
ނޑިޔާރުންމައްސަލަތަކަށް  ޢައްޔަންކުރުމުގައި މި ބަޔާންކުރެވުނު  ފަ

ނޑިޔާރު ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.  ތަރުތީބަށް ޢަމަލުކުރެވޭކަން އިްސފަ

ލިޔެކިޔުންތައް  މައްސަލައިގެ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާ ޙަވާލުކުރުން 

ނޑިޔާރަށްމައްސަލަ ބަލާ  )ހ(  .79 މައްސަލައިގެ ފައިލު ލިބުުމން، މަދަނީ  ފަ
ަވނަ ާބބު )ކޯޓުެގ ލިޔެކިޔުންަތއް( ގައި  34އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން، 
އެ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދަޢުވާ ފޯމާއި ލިޔުންތައް 

ނޑިޔާރުރައްދުކުރާނެ ގޮތެއް  ނޑިޔާރުނުވަތަ  ފަ ގެ އިދާރީ ސެކްޝަނުްނ ފަ
ނޑައެޅުނު އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތަށް، ވީހާ  ނޑައަޅަންވާނެއެވެ. އެއަށްފަހު، ކަ ކަ
 އަވަހަކަށް ދަޢުވާ ފޯމާއި 

ާވ ލިޔެކިޔުންތަކާއި މަދަނީ ިއޖުރާއަތުގެ އެ ފޯމާއެކުގައި ހުށަހަޅާފައި
ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ަދޢުވާލިޭބ  101ޤާނޫނުގެ 

 ފަރާތަށް ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ.
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާ ގުޅޭނެ ޮމބައިްލ ފޯނު ނަންބަރެއް ުނވަތަ އެ ޫނން ވެސް  )ށ(  

އޮތްނަމަ، ޯކޓުން އެ ަފރާތަކަށް  އެހެން އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާއެއް އެނގެން
ފޮނުވާ ޓެކްސްޓް މެސެޖަކުން ނުވަތަ ފޯނުން ގުޅައިގެން އެ ފަރާތެއް 
ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށް ދަޢުވާ ފޯމާއި ލިޔުންތައް ދަޢުވާިލޭބ ފަރާތާ 

 ހަވާލުކުރަން ކޯޓުން އިސްކަންދޭްނވާނެއެވެ. 
އިެލކްޓްރޯނިކް މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  )ނ(  

ވަސީލަތަކުން ޓެކްސްޓް މެސެޖެއް ފޮނުވާނަމަ، ެއ މެސެޖުގެ ަޞއްޙަކަން 
ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ކޯޑެއް ނުވަތަ ވެބް ލިންކެއް ފޮނުވުމުގެ ވަސީލަތް 
ހުރިނަމަ އެކަން އެގޮަތށް އިްނތިޒާމު ކުރަންވާނެއެވެ. މި ޮގުތގެމަތިން، 

ނޫން ވެސް އިލެްކޓްރޯނިކް  ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ޯފނުްނ ނުވަތަ އެ
ޒަރީއާއަކުން ކޯޓުން އަންގާ އެންގުމަކީ ނުވަތަ ފޮނުވާ ޙާޟިރުވުމުގެ 
އަމުރަކީ ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގައި އަތުން އަަތށް ރައްދުކުރާ 
އެންގުމަކާ ނުވަތަ ކޯަޓށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރަކާ އެއްފަދައިން ޤާޫނނީ ބާރު 

ތަންފީޒުކުރެވޭނެ އެންގުމެްއ ނުވަތަ  ލިބިގެންވާ، އަދި ޤާނޫނީ ޮގުތން
 އަމުރެކެވެ.

 ަފނޑިޔާރެއްގެ މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ބޭުނމަށް، ކޯޓުގެ ކޮންމެ  )ރ(  
ސެކްޝަނަކަށް ސްމާޓް ފޯނަކާއި ކޯޓުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 
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ނަންބަރެއް ނުވަތަ ނަްނބަރުތަކެްއ ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ކޯޓުގެ މޮބައިލް 
ނަްނބަރުތަކާއި ކޯޓާ ގުޭޅނެ އެހެން އިލެކްޓްޯރނިކް ޒަރީއާތަކުގެ ފޯނު 

 މަޢުލޫމާތު ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޢާންމުކޮށް ފެންަނން ހުންަނންވާެނއެވެ.
 
 

 

ފޯމާއި، މަދަނީ  އޮންނަ ބާވަތުގެ ކޮްނމެ މައްސަލައެއްގެ ދަޢުވާއިޚްތިލާފު  )ހ(  .81 ބަޔާން ބަދަލު ކުރުން 
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފޯމުތަކާއި 101އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ލިޔެކިޔުންތައް ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތަްށ ލިބުމުން، 
 އެ ލިޔުންތައް ދަޢުވާިލޭބ ފަރާތަށް ިލބޭ ތާރީޚުްނ ފެށިގެން 

ވަނަ  108)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  14
މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ކަންކަްނ ފުރިހަމަކޮށް ދަޢުވާ ފޯމާ ަހވާލުވިކަން 

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

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް ޤާނޫީނ  )ށ(  
 ވަނަ މާއްދާގެ 107ޝަޚްޞެއްނަމަ، މަދަނީ އިޖުާރއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

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

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ނުވަތަ އެ ތަނެއް ހިންގާ ކުންފުނީގެ  (1)   
ނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއް  ނުވަތަ  ؛ފަރާތުގެ ޤަރާރަކުން ކަ

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯުޑގެ ނުވަތަ އެތަނެއް ހިންާގ  (2)   
ނޑައަޅާފައިވާ އެ ކުންފުނީގެ ހިންގުމުެގ  ފަރާތުގެ ޤަރާރަކުން ކަ

 އިސް މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެއް. 
ވަނަ މާއްދާގައި  101ފޯމާއި، މަދަނީ އިޖުާރއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  ދަޢުވާ )ނ(  

ލިބުމުން، ދަޢުާވލިބޭ ފަރާަތްށ ދަޢުވާ ލިޔެކިޔުން  ބަޔާންކުރާ ފޯމުތަކާއި
ދަޢުވާއަށް  )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 14ފޯމު ރައްދުކުރެވޭތާ 

 ރައްދުދޭންވާނެއެވެ. 

ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްއާމެދު 
 ސުވާލު އުފެއްދުން 

 ،ދަޢުވާލިބޭ ފަރާުތން ކޯޓުގެ ިއޚްތިޞާޞްއާމެދު ސުވާލު އުފައްދާނަމަ )ހ(  .81
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފޯމުތަކާއި  101މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
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)ސާދަ( ދުވަހުެގ  14ލިޔެކިޔުން ދަޢުވާލިބޭ ފަާރތަްށ ރައްދުކުރެވޭތާ 
 އަންނަނިވި ގޮތަށް ޢަމަުލކުރަންވާނެއެވެ. ތެރޭގައި

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

 ފޮނުވުން؛
ނޑައަޅައި ދިނުން އެދޭ ފޯމު  (2)    ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްއާމެދު ގޮތެއް ކަ

( ފުރިހަމަކޮށް ކޯޓަށް 3)މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 
 ފޮނުވުން.

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ޯކޓުގެ އިޚްތިޞާޞްއާމެދު ސުވާލު  )ށ(  
ވަނަ މާއްދާގައި  101އުފައްދާފައިނުވާނަމަ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

 14ލިޔެކިޔުްނ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ރައްދުކުެރވޭތާ  ބަޔާންކުރާ ފޯމުތަކާއި
 )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާއަށް ރައްދުދޭންވާނެއެވެ. 

މާއެކު ދަޢުވާއަށް ރައްދު ދިނުމަްށ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދަުޢވާފޯ   
ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފޯމުތަކާއި ލިޔުންތަކުގައި އިރުޝާދު ދީފައިާވ ގޮތަކުްނ 

 ކުރެ ގޮތެއް އިޚްތިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން
 ؛ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވުން (1)   
 ؛ދަޢުވާގެ ބަޔަކަށް އެއްބަސްވެ އަނެއް ބަޔަށް އިންކާރުކުރުން (2)   
 މުޅި ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރުން. (3)   

ކޯޓުން ލިޔެ ކިޔުންތައް 
 ބަލައިގަތުން 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާގެ ރައްދުގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް   .82
ބަލައިގަތުމަށްަފހު، އެ ލިޔުންަތއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި ހަވާލުވި 

ނޑެއް ޖަހަންވާނެއެވެ.މުވައްޒަފެއް އެނގޭނޭ   ގޮތަށް އޭގައި ކޯޓުގެ ތައްގަ

ކޯޓުން ލިޔެކިޔުންތައް 
ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް 

 ރައްދުކުރުން 

ދަޢުވާއަށް ރައްދުދިނުމުގެ ގޮުތން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާުތން ކޯޓަްށ ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް   .83
)ދޭއް( ދުވަސްތެރޭގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް  2ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 

 ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ.

(1) 
 މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވުން 

 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާުތން މުޅި ދަޢުާވއަށް އެއްބަސްވާނަމަ ދަޢުވާގެ ިލޔުންތައް  )ހ(  .84 މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވުން 
)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަދަީނ  14ލިބޭ ތާރީޚުން ެފށިގެން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތަްށ  104އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 



    

 

 ކޯޓް  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު މެޖިސްޓްރޭޓް
 6661015ފޯން:    aa.ukulhas@judiciary.gov.mv އީމެއިލް: | courts.gov.mvaa.ukulhas. ވެބްސައިޓް:

ގެ  334 37 ސަފްޙާ   
 

ބަސްވާކަން ބަޔާންކުރާނީ މި މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވާނަމަ އެއް (1) )ށ(  
ގައި ބަޔާންކުރާ މުިޅ  4ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯުމ 

ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވާ ފޯމުންނެެއވެ. ނުވަތަ ދަޢުވާިލބޭ ފަރާުތްނ 
 ކޯޓަށް ފޮނުވާ ސިޓީއަކުންނެވެ.   

މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވަނީ ސިޓީއަކުން ކަމަށްވާނަމަ، މުިޅ  (2)   
 ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވެ ޯކޓަށް އެކަން ައންގާއިރު، 
 ، އެ ދަޢުވާއަކީ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ދަޢުވާއެއްނަމަ 

އެ ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކުރާނެ ތާރީޚެއް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން 
ބަސްވާކަން ކޯޓަްށ ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ދަުޢވާއަށް އެއް

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

މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވަނީ ސިޓީއަކުން ކަމަށްވާނަމަ، ސިީޓ  (3)   
އޮންނަންވާނީ ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތުްނ ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާން 
ޖަހާފައެވެ. އަދި އެފަރާތާ ގުޅޭނޭ މަޢުލޫމާތު ސިޓީގަިއ 
ހިމަނަންވާނެއެވެ. މި ސިީޓ އެޓޭޗްމެންޓެއްގެ ގޮތުަގިއ 

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

 ގުޅައި ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. 
ސިޓީގައިވާ އިބާރާތުން މުޅި ދަޢުވާއަށް މުޠުލަޤުޮކށް އެއްަބސްވާކަން  )ރ(  

އަންނަނިވި ދެގޮތުންކުެރ ގޮތަކަށް ، ކަށަވަރު ނުކުރެވޭނަމަ
 ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ.

ދަޢުވާލިބޭ ފަާރތް ކޯޓަްށ ޙާޟިރުކޮށް އޭނާއާ ސުވާލުކޮށް ބަޔާނެްއ  (1)   
 ނެގުން؛

އިޢުތިރާފުވެފައި ނެތް ކަމަށް ބަލައި މައްސަލަ ޝަރީޢަތުެގ  (2)   
 މަރުޙަލާއަށް ފޮނުވުން.

ދަޢުވާލިބޭ ފަާރތަށް ދަޢުވާައްށ އެއްބަސްވެވޭނީ، ަދޢުވާކުރާ ފަރާތަްށ  )ބ(  
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް އެއްބަސްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތް ޙައްޤުވާ އަދި 

ފަރުވާއެއް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ކުަޑކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ރަްއކާތެރިކަން 
ލިބިގެންވާ ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކަށް ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވެވޭނީ 

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

އޮތުމަކީ އޭގެ ފަހުގެ މަރުޙަލާއެއްގައި ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވުމަށް އޮތް 
 ހުރަހެއް ނޫނެވެ.
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ޝަރީޢަތް ހިންގުމެއް ނެތި 
 ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދުން 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާުތން މުިޅ ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްެވއްޖެނަމަ،  )ހ(  .85
އެއްބަސްވުމުގެ މައްޗަށް ބަލައި އަޑުއެހުމެއްނެތި ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދި އެ 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތަ ދަުޢވާލިބޭ ފަރާތަށް ކޯޓުގައި އެދެިވދާނެއެވެ. 
 05އެގޮތަށް ކޯޓަށް އެދި ހުށަހަޅާީނ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

އެދިއްޖެނަމައެވެ. އެ  އިން ނުވަތަ އެގޮތަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި
ދަޢުވާއަކީ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ދަޢުވާއެއްނަމަ، އެ ފައިސާ ދައްކައި 
ޚަލާޞްކުރުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދިނުމަްށ 

 އެއްބަސްވާ މުއްދަތު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތަށް ޙުކުމްކޮށްދިނުން އެދި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން  )ށ(   

ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުަށހަޅައިފިނަމަ، ޝަރީޢަތް ހިންގުެމއް ނެތި 
 ފަނޑިޔާރުދަޢުވާގެ މައުޟޫޢުގެ މައްޗަށް އެ މައްސަލައިގައި 

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

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

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

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޙުކުމްކުރަނީ ފައިސާ ދެއްކުމަށް  )ރ(  
ކަމުގައިވާނަމަ، ދަޢުވާކުރާ ފަާރތާއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް އެހެްނ ގޮތަކަްށ 
އެއްބަސްވެފައިނުވާނަމަ، ފައިާސ ދައްކަން ޙުކުމްކުރާނީ އަންނަނިިވ 

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

 ކުޑަ އަދަދެއްނަމަ، އެ ފައިސާ 
)ތިނެއް( ބަޔަށް ބަހާލުުމން ކޮންމެ މަހަކަށް ޖެހޭވަރަށް ވަުރ  3

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

ސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދައްކައި މަ
 ޚަލާޞް ކުރާ ގޮތަށް؛

)ތިން ލައްކަ( ރުފިޔާ އާއި  300,000ފައިސާގެ އަދަދަކީ  (2)   
)އެއް މިލިއަން( ރުފިޔާ އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްނަމަ،  1,000,000
)ހައެއް( ބަަޔށް ބަާހލުމުން ކޮންެމ މަހަކަްށ  6އެ ފައިސާ 

ރަށްވުރެ މަދު ނޫން އަދަެދއް ކޮންމެ މަހަކު ކޯޓަށް ނުަވަތ ޖެހޭވަ
 6ސީދާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ދައްކަމުންގޮސް އެ ފައިސާ 
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)ހައެއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިުގ ނޫން މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގަިއ 
 ދައްކައި ޚަލާޞް ކުރާ ގޮތަށް؛

)އެއް މިލިއަން( ރުފިޔާއަށްވުރެ  1,000,000ފައިސާގެ އަދަދަކީ  (3)   
)ބާރަ( ބަޔަށް ބަހާލުމުން  12ފައިސާ  ބޮޑު އަދަދެއްނަމަ، އެ

ކޮންމެ މަހަކަށް ޖެހޭ ވަރަށްވުެރ މަދު ނޫން އަދަދެއް ކޮންެމ 
މަހަކު ކޯޓަށް ނުވަތަ ސީދާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ދައްކަމުން ގޮސް 
 އެ ފައިސާ 

މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގަިއ )ބާރަ( މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން  12
 ދައްކައި ޚަލާޞް ކުރާ ގޮތަށް؛

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

ވަަތ އެއްބަސްވެފައިނުވާނަމަ، ނުަވަތ ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަުކން ނު
ނޑައަޅާފައިނުވާނަމަ، ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް  ޙުކުމަކުން އެހެން އަދަދެއް ކަ
ނުދައްކައި އޮތް އަދަދުގެ މައްޗަށް ސިމްޕަލް އިންޓްރެސްޓުގެ އުޞުލުްނ 

)އަށެއް އިންސައްތަ( ގެ މަގުން ޖަޖްމެްނޓް އިްނޓްރެސްޓް  %8އަހަރަކަށް 
އިްނޓްރެސްޓް އެރުްނ  ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ. މި ބަޔާންކުރެވުނު ޖަޖްމެންޓް

ހުއްޓޭނީ ޙުކުމުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ލަސްވެފައިވާ 
ފައިސާ އެކުގައި ދެއްކުމުން ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުެގ ގޮތުްނ 
ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދާ ވިއްކުމަށް ކޯޓުން ނިންމުމުން ނުވަތަ ދަަރނިވެރިޔާ 

 ނިޔާވުމުންނެވެ.
ގެ )ރ( އަދި )ބ( ަގއި ބުނެވުނު އުޞޫލުތައް ފައިާސ ދައްކަން މި މާއްދާ )ޅ(  

އަންގައި މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ކުރާ އެންމެހައި ޙުކުމްތަކާ ގުޅިގެން 
 ހިނގާނެއެވެ.

ސާބިތު ދަރަނީގެ ރެކޯޑު 
 ބެލެހެއްޓުން 

ދަރަނި ސާބިތުކޮށް ފައިސާ ދައްކަން އަންގައި ކޯޓުން ކުރާ ކޮންމެ ޙުކުމެއްގެ ސާބިތު   .86
 ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ކޯޓުން ބަލަހައްަޓންވާނެއެވެ. 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް 
އެއްބަސްވި ނަމަވެސް 
ޙުކުމްކުރުމަށް ކޯޓުގައި 

 އެދިފައިނުވާ މައްސަލަތައް 

ޢުވާއަށް އެއްބަސްވި ނަމަވެސް، ދެ ފަރާތުންކުެރ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާުތން މުޅި ދަ   .87
 ފަރާތަކުން އެ މައްސަލައިގައި ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިނުވާނަމަ، 
އެ މައްސަލައެއްގައި ޙުކުމްކުރާނީ އެކަމަށްޓަކައި އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމަށްފަހުއެވެ. ިމ 
 ހާލަތުގައި ބާއްވާީނ އެންމެ އަޑުއެހުމެކެވެ. 

އި ދެ ޚަޞްމުންކުރެން އޮޅުންފިލުވާނީ ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް މި އަޑުއެހުމުގަ
އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މައްޗަށް ބަލައި ޙުކުމްކުރަން ހުރަސްއަޅާ ސަބަބެްއ 
 އެބައޮތްތޯއެވެ. އެފަދަ ހުރަހެއް ނެތްނަަމ 
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ހުރަހެއް އޮތްނަަމ  އެ އަޑުއެހުމުގައި އެ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް އިއްވާނީއެވެ. ޙުކުމްކުރަން
 އެ މައްސަލައެއް ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާއަށް ފޮނުވާނީއެވެ.

 

(2) 
 ދަޢުވާގެ ބަޔަކަށް އެއްބަސްވުން  

 

ދަޢުވާގެ  ،ދަޢުވާލިބޭ ފަރާުތން ދަޢުވާގެ ވަކި ބަޔަކަށް އެއްބަސްވާނަމަ )ހ(  .88 ދަޢުވާގެ ބަޔަކަށް އެއްބަސްވުން 
)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މަދަނީ  14ލިޔުންތައް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިެގން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާގޮތަްށ  104އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ދަޢުވާގެ ވަކި ބަޔަކަށް އެއްބަސްވާނަމަ އެއްބަސްވާކަން ބަޔާންކުރާނީ މި  )ށ(  
ގައި ބަޔާންކުރާ ދަޢުވާގެ ވަިކ ބަޔަކަްށ  06ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

 އެއްބަސްވާ ފޯމުންނެއެވެ.
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާުތން ަދޢުވާގެ ބަޔަކަށް އެއްަބސްވާނަމަ،  )ނ(  

އެ މައްސަލައިގައި ނިންމުމެއް ނިންމައިދިނުމަށް ދަޢުވާކުާރ ފަރާތުން 
)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަްށ  14ހުށަހަޅާގޮތް ގިނަވެެގން 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެގޮތަްށ ކޯޓަށް އެދި ހުށަހަޅާީނ 
އިންނެވެ. މިގޮތުން ދަޢުވާކުރާ  05މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

ަށހަޅާ ހުަށހެޅުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަްނ ފަރާތުން ހު
 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

 އެއްބަސްވި ޢަދަދު ޤަބޫލުކޮށް ޙުކުމް ކޮށްދިނުން އެދޭކަން. (1)   
 އެއްބަސްވި ޢަދަދު ޤަބޫލު ނުކުާރކަން. (2)   
އެއްބަސްވި ޢަދަދު ޤަޫބލުކުރިަނމަވެސް، ފައިސާ ދައްކަން ޖެޭހ  (3)   

 ޤަބޫލު ނުކުރާކަން.މުއްދަތު 

މައްސަލަ ނިންމައިދިނުމަށް 
 އެދުން 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާުތން ދަޢުވާެގ ބަޔަކަށް އެއްބަސްވެފައިވާަނމަ، އަިދ  )ހ(  .89
ނޑައަޅައިދިނުމަްށ  ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެއްބަސްވި ބަޔަށް ކޯޓުން ގޮތެއް ކަ
އެދި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުްނ ހުށަަހޅާފައިވާނަމަ، ނުވަަތ ދަޢުވާިލޭބ ފަރާތުްނ 

އިދިނުމަށް ަދޢުވާކުރާ އެއްބަސްވި ގޮތް ޤަބޫލުކޮށް މުޅި މައްސަލަ ނިންމަ
ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާނަަމ، ޝަރީޢަތް ނުހިންގައި އެ މައްސަލައިގައި 

 ކޯޓުން ނިންމުމެއް ނިންަމންވާނެެއވެ. 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތަށް ދަޢުވާގެ އެއްބަސްވި ބަޔާމެދު ކޯޓުން  )ށ(  

ނޑައެޅުމަށްފަހު، އެ ދަޢުވާގައިވާ ކަންތައްތަކުެގ ތެރެއިން  ގޮތެއް ކަ
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެއްަބސްނުވާ ބައިގެ ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް 
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. ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާއަށް ފޮނުވާނީއެވެ
ނޑައަޅާނީ އެ ޤަޟިއްޔާގައި  ދަޢުވާގެ އެއްބަސްވި ބައިގެ މައްޗަށް ގޮތެއް ކަ
ނެރޭ އަމުރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެއަށްފަހު، އެ ަދޢުވާގެ އެއްބަސްުނވާ ބައިެގ 
ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ހަމަ އެ ޤަޟިއްޔާއަށް ކުރިން ވެސް 

 ދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރުގެ ަދށުންނެވެ. 

(3) 
 މުޅި ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރުން 

 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން މުޅި ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރާނަމަ، ޢަމަލުކުރާނީ މަދަނީ  )ހ(  .91 ދަޢުވާގެ ދިފާޢު 
ވަނަ މާއްދާގައިވާ  106ަވނަ މާއްދާ އާއި  105އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ގޮތަށެވެ. ދަޢުވާެގ ދިފާޢު ޮއންަނންވާނީ މި ގަވާއިދުެގ ޖަދުވަލުަގއިވާ ފޯމު 
 ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.  07

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

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. އަދި  14
 )ސާދަ( ދުވަހަށް 14ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ދިފާޢު ހުށަެހޅުމަށް ލިބިފައިވާ 

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

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

ނުވާނެގޮތަކަށެވެ. މުއްދަތު އިުތރުކޮށްދެވޭނީ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ދެ 
 ފަރާތުން އެއްބަސްވާނަމައެވެ.

ދަޢުވާލިބޭ ފަާރތުން ުހށަހަާޅ ދަޢުވާގެ ދިފާުޢ ދަޢުވާކުާރ ފަރާތަށް ކޯުޓން   .91 ދިފާޢުއަށް ޖަވާބުދިނުން 
 14ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ދަޢުވާގެ ދިފާުޢ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ލިބުމުން ދިފާޢުގެ ރައްދު 

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

ގެ ޖަވާބަށް ރައްދު ދިފާޢު 
  ދިނުން

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ދަޢުވާގެ ދިފާޢުގެ ރައްދުގައި ދޭ ޖަވާބު  )ހ(  .92
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ފޮނުވައި، ެއކަމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާުތން ހުށަަހޅާ ޖަވާބު 

)ސާދަ( ދުވަހުެގ މުއްދަތެއް ކޯޓުން ދީ އަންގަްނވާނެއެވެ.  14ދިނުމަށް 
ޢުގެ ރައްދުގައި ދޭ ޖަވާބަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ރަްއދު ދޭނީ ދަޢުވާގެ ދިފާ

 މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ 
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 އިންނެވެ.  09ފޯމު 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދިފާޢުގެ ރައްދުގައި ޖަވާބު  )ށ(  

ހުށަހަޅަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ިދރިއުޅޭ ފަރާތަކުންނަމަ، ދިފާޢުއަްށ ޖަވާުބ 
ދިނުމުގެ މުއްދަތު،  ދަޢުވާގެ ލިޔުންތައް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ޖުމުލަ 

)އަށާވީސް( ދުވަހަށް ވުެރ އިތުރު ނުވާނެ ގޮތުގެަމތިްނ އިތުރު  28
 ކުރެވިދާނެއެވެ.

 ރައްދު ދަޢުވާ 
 

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

އިންނެވެ. ދަޢުވާލިބޭ ފަރާުތން ހުށަހަޅާ ރައްދު ދަޢުވާ ގެ ފޯމު ހުށަހަޅާނީ ދަޢުވާެގ 
 އެވެ. ދިފާޢުއާ އެކުގަ

ފަހުން ރައްދު ދަޢުވާއެއް 
 ހުށަހެޅުން 

ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމަށްފަުހ، ރައްދު ދަޢުވާއެއް ހުށަހަޅާނަމަ، ރައްދު ދަޢުވާ   .94
އިްނ  11ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެިދ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 

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

 ކަމަށް ބެލެވޭނެ ސަބަބެއް ނެތްަނމައެވެ.

ޚަޞްމަކު އިތުރުކުރަން އެދޭ 
 ފޯމު 

 ރައްދު ދަޢުވާގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް   .95
ދަޢުވާއެއް ރައްދު ކުރަން އެދޭނަމަ، ރައްދު ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމަްށފަހު، ޚަޞްމު އިތުުރ އެ 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 12ކުރުމަށް ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

 އިތުރު ދަޢުވާ 
 

ދަޢުވާލިބޭ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ިތެބފައި، އެއިން ފަރާތަކުން ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތަށް ދީފައިވާ   .96
ގެއްލުމެއްގެ ބަދަލު ދިނުމަްށ އެއްބަސްވާނަމަ، އިތުރު ދަޢުވާއެއް ކޯޓަްށ 

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

ން އިތުރު ދަޢުވާއެއް ފަހު
  ހުށަހެޅުން

ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ުހށަހަޅާ ވަުގތު ފިޔަވާ އެހެން ވަގުތެއްގަިއ އިތުރު  )ހ(  .97
ދަޢުވާއެއް ހުށަހަޅާނަމަ، އެކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދެންވާނެއެވެ. އިތުރު ދަޢުވާ 

 11ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 
މިފަދަ ަދޢުވާއެއް ުކރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޯކޓުން ހުްއދަ ދޭނީ،  އިންނެވެ.

ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅިއިރު، އިތުރު ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަުތ 
 އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނެ ސަަބބެއް ެނތްނަމައެވެ.

އިތުރު ދަޢުވާއެއް ކޯޓުްނ ބަލަިއގަންނާނީ ނުވަތަ މައުޫޟޢީ ަދޢުވާއާއެކު  )ށ(  
ވަނަ މާއްދާގައިވާ  159ށް ގެންދާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ކުރިއަ

ގޮތުގެމަތިން އެ މައްސަލައަކީ ައސްލު މައުޟޫޢީ މައްސަލައާއެކު ހިންގެން 
 އޮތް މައްސަލައެއް ކަމަށްވާނަމައެވެ. 

ހިނގަމުންދާ މައުޟޫޢީ މައްސަަލއިގައި އިތުރު ދަޢުވާއެއް ކޮށްފައިވާނަމަ،  )ނ(  
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ޢުވާއަކީ މައުޟޫޢީ މައްސަލައާއެކު ހިންގުމަށް ނިންމާ އަދި އެ ދަ
މައްސަލައެއްނަމަ، މައްސަލަ ހިންގާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ކޯޓުން 

 ދޭންވާނެއެވެ. 

ދިފާޢު ހުށަހަޅާއިރު ރައްދު 
ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ އިތުރު 

 ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުން 

ދިފާޢު ފޯމާއެކު ރައްދު ދަޢުވާއެއް  ،ދަޢުވާލިބޭ ފަާރތުން ދިާފޢު ހުށަަހޅާއިރު )ހ(  .98
ނުވަތަ އިތުރު ދަޢުވާއެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ރައްދު ދަޢުވާއަށާއި އިތުރު 
ދަޢުވާއަށް ދިފާޢު ުހށަހެޅުމަށް އެ ރައްދު ދަޢުވާ އަދި އިތުުރ ދަޢުވާ 
ރައްދުވާ ޚަޞްމަށް އަންގައި، މަތީގައި ބުނެުވނު ތަރުީތބުން ެއ ރައްދު 

ތުރު ދަޢުވާއަށް ދިފާޢު ހުށަހަޅައި އެ ދިފާޢުއަްށ ޖަވާބު ދަޢުވާއަށާއި އި
 ދިނުމަށާިއ އަދި 
 އެ ޖަވާބަށް ރައްދު ދިނުމުގެ މަރުޙަލާ، ކޯޓުން ކުރިއަށް ގެންދަންާވނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަން ފުރިހަމަވުމުން  )ށ(   
 ނިމުނީއެވެ. މައްސަލައިގެ ބަޔާން ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ

ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 
 އިތުރުކުރަން އެދި ހުށަހެޅުން 

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި އެއްވެސް ޚަޞްމެއްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންެޖޭހ   .99
މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި ކޯަޓށް ހުށަހަޅައިފިނަަމ، މުއްދަތު ިއތުރުކޮށްދޭކަން ނުަވަތ 

 2ރުކޮށްދޭ މުއްދަތު އެގޮތަށް ޚަޞްމު އެދޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ނޫންކަން އަދި އިތު
ނޑައަޅައި އެގޮތަށް އެދި ހުށަހެޅި ޚަޞްމަށާއި  )ދޭއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓުން ކަ

 މައްސަލައިގެ އަނެއް ޚަޞްމަށް އެކަން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

 

ޣައިރު ޙާޟިރުގައި 
 ޙުކުމްކުރުން 

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން، ދަޢުާވ  100ދަޢުވާލިބޭ ފަރާުތން މަދަނީ އިޖުާރއަތުގެ ޤާނޫނުގެ   .111
 ވަނަ  103ދަޢުވާއާގުޅޭ އެހެނިހެން ލިެޔކިޔުންތަކާ ޙަވާލުވުމަށްފަހު، މި ޤާނޫނުގެ  އާއި

 މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ 
އެއްބަސްވެފައިނުާވނަމަ އަދި ދަޢުވާއަްށ  ދަޢުވާއަށް، )ސާދަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތުަގއި 14

ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ، ދަޢުވާލިބޭ ފަާރތާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިންމައި،  ދިފާޢެއް
ޣައިރު  ދިހަވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެމަތިން މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ

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

 އިންނެވެ.   26

 14ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ަދޢުވާއަްށ ދިފާޢެއް ހުށަހެޅުމަށް ލިިބަފއިވާ  )ހ(  .111ދިފާޢު ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ 
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)ސާދަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތު އިުތރުކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، އެ ހުއްަދ  މުއްދަތު އިތުރުކުރުން 
ކޯޓުން ދީފައިވާނަަމ، ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް ަދޢުވާކުރާ 

މުއްދަުތ ަހމަވިއިރު ފަރާތުން ކޯޓަްށ ހުށަހެޅޭީނ އެގޮތުން އިތުރުކުރެވުނު 
 ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހަޅާފައި ނުާވނަމައެވެ.

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި އެއްވެސް ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ  )ށ(  
ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްަދތުަގއި، ބަޔާން ކޯޓަށް ުހށަނާޅައި، މުއްދަތަށް 

 މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެޢަމަލުކުރުމުގެ ވާޖިބާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، 
ވަނަ  105މި ގަވާއިދުގެ ، ދިހަވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެމަތިން

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯުމން ޣައިރު ޙާޟިރުގައި އެ މައްސަލައިގައި 
ޙުކުމް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު، ކޯޓުގެ އެންގުމާ 

 މަށް ލިބިގެންވެެއވެ.ޚިލާފުނުވާ ޚަޞް
މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ޣަިއރު ޙާޟިރުގައި މައްސަލަ ނިންމަންވާނީ،  )ނ(  

ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ މަްއޗަށް ބަލައި އަދި އެ މައްސަލައެއްގައި 
 ޙާޟިރުވާ ފަރާތެއްގެ ވާހަކަ އަޑުއެހުމަށް ފަހުގައެވެ.

ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކޮށް 
 ދިނުމަށް ހުށަހެޅުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  117މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .112
ބާވަތްތަކުގެ ދަޢުާވތަކާ ގުޅިގެްނ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކޮށް ދިނުމަްށ 
ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހުަށހަޅާަނމަ، އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުަށހަޅާނީ މި 

 އިންނެވެ.  26ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  117މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ބާވަތްތަކުގެ ދަޢުާވތަކާ ގުޅިގެްނ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކޮށް ދިނުމަްށ 
ވަނަ  117އެދި ހުށަހެޅޭނީ އެ ަދޢުވާގައި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނުގެ 

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

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

ދިފާޢެއް ހުށަހަޅާފައި  އަށްހަވާލުވިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ނުވަތަ އެ ދަޢުވާ
 ނެތްނަމައެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި  409މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ  )ހ(  .113 އަމުރު ރައްދުނުވުން 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާަލތުގައި ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކުރުމުގެ 
 ބާރު ކޯޓަށް ލިބިެގންވެއެވެ. އަދި އެފަދަ މައްސަލަތަކުގަިއ 
 ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކުރާނީ، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތަށެވެ.  409
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޣައިރު ޙާޟިރުގައި މައްސަލަ  )ށ(  
އަދި އެ ނިންމަންވާީނ، ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި 

 މައްސަލައެއްގައި ޙާޟިރުވާ ފަރާތެއްގެ ވާހަކަ އަޑުއެހުމަށް ފަހުގައެވެ.

ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކުރާ ޙުކުމް 
   ބާޠިލު ކުރުމާއި ބަދަލުކުރުން 

 
 

 ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކުރާ ޙުކުމް ބާޠިލުކުރަން ނުވަތަ ބަދަލުކުރުމަްށ   .114
ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން ުހށަހަޅާނަމަ، އެގޮަތްށ  124މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނުގެ 

އިންނެެވ. މިގޮތަށް ބެލެޭވ  27ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަުދވަލުގައިވާ ފޯމު 
މައްސަލަތައް ބަލާނީ އަުއ ޤަިޟއްޔާ ނަންބަރެއް ދީގެްނނެވެ. އަިދ އައު ޤަޟިއްޔާގައި 

 އިގެ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރަށް ހަވާލާދޭންާވނެއެވެ. މުރާޖަޢާކުރެވުނު މައްސަލަ
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ޝަރީޢަތް ނުހިންގައި މައްސަލަ 
 ނިންމުން 

އެ މައްސަލައަކީ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މަދަނީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ވީނަމަވެސް، މަދަނީ   .115
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުެނފައިވާ ހާލަތްތަކުގަިއ  164ޤާނޫނުގެ އިޖުރާއަތުގެ 

ޝަރީޢަތް ނުހިންގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ނުވަތަ ަދޢުާވލިބޭ ފަރާތާ ދެކޮޅަްށ 
 މައްސަލައެއް ނިންމުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޝަރީޢަތް ނުހިންގައި މައްސަލަ 
 ނިންމައި ދިނުމަށް އެދުން 

ޝަރީޢަތް ނުިހންގައި މައްސަލަ ނިންމައި ދިނުަމށް އެދި ުހށަހަޅާ މައްސަލަތައް ކޯޓުން   .116
ވަނަ މާއްދާއާއި  166ވަނަ މާއްދާއާއި،  165ނިންމާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ާޤނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެަމތިން ޚަޞްމަކު އެދި ުހށަހެޅުމުްނނެވެ. މައްސަލައިގެ  167
މައްސަލަ ނިންމައިދިނުމަްށ އެދި ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާނަަމ  އަޑުއެހުމެއް ނެތި

 އިންނެވެ.  5ހުށަހަޅަންވާނީ، މި ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

 

މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުން 
 ރައްދުކުރުން 

ވަނަ ބާބުގައި ބުނެފައިާވ އިޚްތިލާފެއް ނެތް  15އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ މަދަނީ   .117
ެއ ފޯމާއި ލިޔުންތައް  ،ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ފޯމާއި ލިޔުންތައް ކޯޓަށް ލިބުމުން

ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް ނުަވތަ ފަރާތްތަަކށް ކޯޓުްނ ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ. ެއ 
ލިޔުންތަކާއެކު "އިޚްތިލާފެއް ނެްތ ބާވަތުގެ ދަުޢވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިަކން އަންގާ ލިޔުން" 
 ދަޢުވާ ފޯމާއެކު ނުަވތަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެުކ ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތަށް ނުަވތަ 

ފަރާތްތަކަށް ކޯުޓން ހަވާލުކުރަްނވާނެއެވެ. "އިޚްތިލާފެއް ނެްތ ާބވަތުގެ ދަޢުވާ ޯފާމ 
ގައިވާ  28ޙަވާލުވިކަން އަންގާ ލިޔުން" އޮންނަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގެ ފޯމު 

 ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. 

އިޚްތިލާފެއް ނެތް ބާވަތުގެ 
ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން 

 ހުށަހެޅުން އަންގާ ލިޔުން 

ވަނަ ބާބުގައި ބުނެފައިވާ އިޚްތިލާފެއް  15މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .118
ނެތް ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގަިއ ނުވަތަ ދަޢުވާތަކުގައި ދަޢުވާގެ ދިފާޢެއް 
ނުވަތަ ރައްދެއް ވަކި ފޯމަކުން ުހށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އޭގެ ަބދަލުގައި، 

)ސާދަ( ދުވަހުގެ  14 ގެ ލިޔުންތައް ލިބުމުން،ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދަޢުވާ
ތެރޭގައި "އިޚްތިލާފެއް ނެްތ ާބވަތުގެ ދަޢުވާ ފޯާމ ޙަވާލުވިކަްނ އަންގާ 

 ލިޔުން" 
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ، ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. އެ ލިޔުމުގައި އެ ފަރާތުން
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ކޮށްފައިވާ އިންކާރުކުރާނަމަ އެ ކަމާއި، ދަޢުވާ ފޯމުގައި ބަޔާން ދަޢުވާއަށް
 ފަރުވާއެއް ހޯދުމަށް އެދޭނަމަ އެ ފަރުވާއަކީ ކޮބައިކަން ފަރުވާ ނޫން އެހެން

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކިާތބީ ހެކި ހުށަހަޅަން އެދޭނަމަ، އެފަރާތުން  )ށ(  

"އިޚްތިލާފެއް ނެތް ބާވަތުގެ ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންގާ ލިޔުން" 
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ދަޢުވާލިބޭ  ހުށަހަޅާއިރު، ކިތާބީ ހެކިވެސް 

ހުށަހަޅަން ޭބނުންވާނަަމ، ަދޢުވާ ފޯމާ  ފަރާތުން އެއްވެސް ޝަފަހީ ހެްއކެއް
ހުށަހަޅާއިރު، އެކަން ވެސް  ޙަވާލުވިކަން އަންގާ ލިޔުން

  .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ 
ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ "އިޚްތިލާފެއް ތަރިކަ މުދަލަކާ ގުޅިގެން ދަޢުވާލިބޭ  )ނ(  

ނެތް ބާަވތުގެ ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންގާ ލިޔުން" ގައި އެ 
ވާރިޘެއްގެ މަޞްލަޙަތު އޮތް މިްނވަރާއި، އެ މުދަލުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާލިބޭ 
ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު އޮތް މިންވަރާމެދު ދެބަސްވާނަމަ އެ ކަމަކާއި 

ޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ތަރިކަ މުދަލުގެ މައްޗަށް އެކަމުގެ ސަބަބުތައް ބަ
 ދަޢުވާއެއް އޮތްނަމަ އެކަމެއްވެސް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ހިބައިން ނުަވތަ ވަޞިއްޔަުތން ދޭ މައްސަލައެއްގައި ދެނީ ކޮން  )ރ(  
އެއްޗެއްކަމާއި، ލިބެނީ ކޮންބަަޔކަށް ކަމާއި، އެ ދިނުމުގައި ނުހިމެނޭ 

ޙައްޤު ލިބޭ މީހުންނަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.  އިޢުތިރާޒުކުރުމުގެ
މި ހައްޤު ލިބޭ މީހުންނަކީ ހިބައާއި ވަޞިއްޔަތުގައި ނުހިމެޭނ 
އަނބި/ފިރިންނާއި، އުފަންަދރިންނާއި، މަރުވެފައިާވ ދަރިންގެ 

 އުފަންދަރިންނާއި މައިންަބފައިންެނވެ.
 
 

 

ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާއަށް 
 ފޮނުވާ މައްސަލަތައް 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އިޚްތިލާފު އޮންނަ މަދަނީ ދަޢުވާތަކުގެ ެތރެއިން، ޝަރީޢަތުެގ   .119
 މަރުޙަލާއަށް ގެންދަންވާނީ އަންަނނިވި މައްސަލަތަކެވެ. 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވެ  )ހ(  
ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުން ދަޢުވާއަށް މުޠުލަޤު 

 ގޮތެއްގައި އެއްބަސްވެފައިވާކަން ކަށަވަރުނުކުރެވޭ މައްސަލަތައް؛  
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާގެ ބަޔަކަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި،  )ށ(  
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ނޑައަޅަންޖެހޭ  އެ ދަޢުވާގައި އެއްބަސްނުވާ ބަޔާމެދު ގޮތެއް ކަ
 މައްސަލަތައް؛

ހުށަހަޅާފައިވާ  ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއަްށ އިންކާރުކޮށް ދިފާޢު )ނ(  
 ؛މައްސަލަތައް

ޙާޟިރުގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ ބާޠިުލކުރުމަށް ޣައިރު  )ރ(  
 ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް؛

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް ެއއްބަސްވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން،  )ބ(  
ޝަރީޢަތް ނުހިންގައި ޙުކުމްކުރުމަށް އެދިފައިނުވާ މައްސަލަތަކުގެ 

ގަިއ ޙުކުމްކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭ ސަބަބެްއ ތެރެއިން، ޝަރީޢަްތ ނުހިން
ނޑިޔާރަށްއޮތް ކަމަށް މައްސަލަ ބަލާ   ޤަބޫލުކުރެވޭ މައްސަލަތައް. ފަ

ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވޭ 
މައްސަލަތައް ބެހިގެންވާ 

 ބައިތައް 

މައްސަލަތަުކގެ ޝަރީޢަތް ހިންގޭނީ، އަންަނނިވި ތިން  ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވާ )ހ(  .111
 ޓްރެކަކުންނެވެ. ޓްރެކުންކުރެ

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

ނޑައަޅާނީ، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  ބާބުގައި ަބޔާންކުރާ ވަނަ  16ކަ
 .ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓުްނނެވެ 

ނަޑއެޅުމުން، )ނ(   އެކަން އަންގައި، މައްސަލައިގެ  މައްސަލަ ބަލާނެ ޓްރެކް ކަ
ނޑައެޅުމުގެ ނޯޓިސް ކޯޓުން ދޭންވާނެެއވެ. މި  ޚަޞްމުންނަށް ޓްރެކް ކަ

ގައިވާ ނަމޫނާއާ  30ނޯޓިސް އޮންނަންވާނީ މި ގަވާިއދުގެ ޖަދުވަލުގެ ފޯމު 
 އެއްގޮތަށެވެ.
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ނޑައެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމެއް ނުވަަތ   .111 އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން  ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ކަ
އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދާީނ އަޑުއެހުންތަކެއް ބާއްވަންވާނެއެެވ. އިބްތިދާއީ 

 މެޖިސްޓްރޭޓެވެ.

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި 
 ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

 ަފނޑިޔާރު އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް  )ހ(  .112
 ކުރަންވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ  185މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  (1)  
ސާފުކޮށް އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކަންކަން 

ނޑައެޅުން؛  ކަ
 މައްސަލަ ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ދިނުން؛ (2)  

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ނިންމާނެ ތާރީޚު ބަޔާންކޮށް،  (3)   
މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ބާއްވާނެ ތާވަުލ 

އިޢުލާންކުރުން؛ އަދި އެ ތާވަލު ލިޔުުމން އެކުލަވާލައި 
 ޚަޞްމުންނާ ހަވާލުކުރުން.

ނޑިޔާރުންމައްސަލައިގެ ވަކީލުންނާއި  )ށ(    ޗުއްޓީ ނެގުމުގައި  ފަ
( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާވަލަށް 3މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ 
 ހުށަހެޅުން ހައްލުކުރަން އެދި 

އިބްތިދާއީ ބައްަދލުވުމުގައި ކޯުޓން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުުކރުމަށް ދެ  )ހ(  .113
ވަނަ  186ޚަޞްމުން އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތަށް އެ ފުރުޞަތު އެ ފަރާތްތަކަށް ދެވިއްޖެ 
. މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ ކަމުގެ ނޯޓިސް ޚަޞްމުންނަށް ޭދންވާނެއެވެ

  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ކޯޓުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިހާއި 186
އެ މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން ނެރެންޖެހޭ އަމުރު އޮންނަންާވނީ އެއް 

ގައިވާ ނަމޫނާއާ 29 މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގެ ފޯމު  ،ލިޔުމެއްގައި
 އެއްގޮތަށެވެ. 

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

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

ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ 
ޙައްލުކުރެވުނުކަން ނުވަތަ 

 ނޫންކަން އެންގުން 

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

ދަތުގައި ނޯޓިސް ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. ބަޔާންކުރެވުނު މުއް 30
ދީފައި ނެތްނަމަ، ކޯޓުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް 
ޚަޞްމުންނަށް އެންގުމަށްޓަކަިއ އިރުޝާދު ދިނުމަށް އަޑުއެހުމެއް 

 ބާއްވަންވާނެއެވެ.
ދެ ޚަޞްމުން އެއްބަސްވާނަމަ، ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްުލކުރުމަށް  )ށ(  

ވިދާނެއެވެ. ނުވަަތ މުއްދަތު ދެވުނު ފުރުޞަތު އިތުރުކޮށްދެ
ކުރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ. ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ދެވުނު 
ފުރުޞަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނީ ެދ ފަރާތުން އެކަމަށް އެދި ކޯޓަށް ސިޓީ 
ފޮނުވާފައިވާނަމައެވެ. މި ގޮތަްށ ފޮނުވާ ސިޓީގައި އިތުރުކޮށްދޭން އެދި 

 ންވާެނއެވެ.ހުށަހަޅާ މުއްދަތު ބަޔާންކުރަ

ކޯޓު މަރުޙަލާގައި  މައްސަލަ 
 ހައްލުކުރަން އެދި ހުށަހެޅުން 

ޙައްލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ކޯޓު ަމރުޙަލާގައި މައްސަލަ  ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ  .115
 ފުރުޞަތަކަށް މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް އިްބތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ޙައްލުކުރުމުގެ

 އެދެވިދާނެއެވެ. 

މަރުޙަލާގައި  މައްސަލަ ކޯޓު 
 ހައްލުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު 

 ކޯޓު މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ުހށަހެޅޭ ހާލަތުގަިއ،   .116
 187އެ މައްސަލައަކީ ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި ހައްލުކުރަން މަދަނީ އިޖުާރއަތުގެ ޤާނޫނުެގ 

ނޑިޔާރަށްވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކަށޭނަ މައްސަލައެއް ކަމަށް   ފަ
ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައިާވ  187ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ގޮތަށް އެއީ ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި އެ ފުރުޞަތު އެ ފަރާްތތަކަށް ެދވިއްޖެކަމުގެ ނޯޓިްސ 
 ޚަޞްމުންނަްށ ދޭންވާނެއެވެ. 

ން ދޭންޖެޭހ ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ކޯޓު 187މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
ނޯޓިހާއި އެ މާއްދާގެ ދަުށްނ ކޯޓުން ނެރެންޖެހޭ އަމުުރ އޮންނަންވާނީ އެްއ 

 ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.  29ލިޔުމެއްގައި، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގެ ފޯމު 

ކޯޓު މަރުޙަލާގައި  މައްސަލަ 
ހައްލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 

 ގޮތް 

 ފަނޑިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ  ،މައްސަލަ ހައްލުކުރަންކޯޓު މަރުޙަލާގައި  )ހ(  .117
 ނިންމައިފިނަމަ ތިރީގައި މިވާގޮަތށް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ކޯޓު މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ނިންމިކަމުގެ ނޯޓިްސ  (1)   
ޚަޞްމުންނަށް ދިނުމާއެކު މައްސަލައިގެ ފައިލު އިސް 
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ނޑިޔާރަށް  ފޮނުވުން. ފަ
މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭނޭ މެޖިސްޓްރޭޓެއް ކޯޓުގެ  (2)   

ނޑިޔާރުން  ގެ ތެރެއިން ޢައްޔަންކޮށް، ފަ
ނޑިޔާރަށް  މައްސަލައިގެ ފައިލު ހަވާލުކުރުން؛ ފަ

ނޑިޔާރުމައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭ  (3)    މަދަނީ ، ފަ
ގޮތަށް މައްސަލަ  ވަނަ ބާބުގައިވާ 18އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ހައްލުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ކުރިއަށް ގެންދިއުން.
ނޑިޔާރައެއް  )ށ(   ކު މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ ހަވާލުވެފައިވެފައިވާ ކޯެޓއްގައި، ފަ

ކޯޓު މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި ޚަޞްމުންނަށް އެީހތެރިވުމުގެ 
 މަސައްކަތް ކުރާނީ 

 އެ މެޖިސްޓްރޭޓެކެވެ.
ނޑިޔާރުންމައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭނޭ  )ނ(   ޢައްޔަންކޮށް  ފަ

އެގޮތުން ހަވާލުކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ވަކި ރަޖިސްޓަރީއެއް ކޯޓުގެ 
ނޑިޔާރުއިސް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. އަިދ މައްސަލަ  ފަ

ނޑިޔާރުންހައްލުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭނޭ  ނިމެމުންދާ ގެ މަސައްކަތް ފަ
 ވަރަކަށް ގަވާއިދުން މި ރަޖިސްޓަރީ އަދާހަމަކުރަމުން ގެންދަންވާެނއެވެ.

މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ 
 ބައްދަލުވުމުގެ ނޯޓިސް ދިނުން 

ނޑިޔާރަށްމައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭ  )ހ(  .118 މައްސަލައިގެ ފައިލު  ފަ
ލިބުމުން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ 
 ނޯޓިސް ޚަޞްމުންނަށް ދޭްނވާނެއެވެ. 

ގައިވާ  30މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގެ ފޯމު މި ނޯޓިސް އޮންނަންވާނީ 
ނޯޓިުހގައި ބަޔާންކުރާ ތާރީޚަކީ މައްސަލަ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. 

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

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

ރުކޮށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އެ ޚުލާޞާގައި އަންނަނިިވ ޚުލާޞާއެއް ތައްޔާ
 ކަންތައްތައް ހިމަނަންާވނެއެވެ.

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

 ؛ނަންބަރު އަދި އީމެއިލް
ހައްލުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު  (5)   
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 އަދި  ؛ލިބިގެންވާ ފަރާތަކީ ކޮބައިކަން
ހައްލުގެ މަރުޙަލާގައި ދެފަރާތުން ބަރޯސާވާން ގަސްދުކުރާ  (6)   

 ؛ލިޔުންތައް
 މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ބޭނުންވާ ގޮތްތައް. (7)   
ޙަޞްމެއްގެ އަތުގައި ނުވަތަ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ވަކި މަޢުލޫމާތަކީ  )ނ(  

 ަފނޑިޔާރަށް މައްސަލަ ހައްލުވުމަށް އެހީތެރިވެދާނެ މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް 
އެ މަޢުލޫމާތެއް އަނެއް ފަރާތަށް  ،ޤަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތެއްގައި

ނޑިޔާރަށްހާމަނުކުރާގޮތަށް،   ިހއްސާކުރުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ. ފަ
މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޚަޞްމުން ޙާޟިރުނުވާނަަމ  )ރ(  

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

 މަސައްކަތް ނިންމުން.

މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ 
 މަރުޙަލާ ނިމުން 

ނޑިޔާރުމައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި އެހީެތރިވެދޭ  )ހ(  .119 ގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ފަ
އެ މަސައްކަތް ދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓާއެކު މައްސަލައިގެ ފައިލު 

ނޑިޔާރުއިސް  އާ ހަވާލުކުރާނީއެވެ. ފަ
މައްސަލަ ހައްލުވެފައި ނުވާނަމަ، ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ބައެއް ހައްލުވެފައި  )ށ(  

ނުވާނަމަ، އެ މައްސަލައިގަިއ ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ހައްުލނުވެ އޮްތ 
ބައިގައި ޝަރީޢަތްކުރުމަށްޓަކައި، އެ މައްސަލަ ކުރިން ބަލަމުން ގެންދިޔަ 

ނޑިޔާރުއިގެ ފައިލު އިސްމެޖިސްޓްރޭޓާ މައްސަލަ  ހަވާލުކުރާނީއެވެ. ފަ

ޚުޞޫމަތު ނިންމުމަށް 
 އެއްބަސްވުން 

ކޯޓު މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ހައްލުވެއްޖެނަމަ، ދެ ފަރާތުން މައްސަލަ  )ހ(  .121
 ،ހައްލުކުރަން އެއްބަސްވި ގޮތުގެ ޞުލްޙައިގެ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައި

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

 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޚަޞްމަކު  )ށ(  

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

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވުނު އެއްބަސްވުން އޮންނަންވާނީ މި  )ނ(  
 ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.ގައިވާ  Eގަވާއިދުގެ އެޕްންޑިކްސް 

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމެއްގައި  މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް )ހ(  .121 ޓްރެކް ކަނޑައެޅުން 
ޚަޞްމުން ބުނެފިނަަމ، ނުަވތަ ޯކޓުން ބޭރުގައި ނުަވތަ ކޯޓުގެ މަުރޙަލާގައި 
މައްސަލަ ހައްލުނުވެއްޖެނަމަ، ުނވަތަ އެ މައްސަލައަކީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ 
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އް ހޯދުަމށް އެކަށޭނަ ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހައްލެ 187ޤާނޫނުގެ 
ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަަމ، އެ  ަފނޑިޔާރަށްމައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް 

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމެއް  މައްސަލައެއް ބަލާނެ ޓްރެކް
ނޑިޔާރުބާއްވައި، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުންާނ   ފަ

 މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ. 
މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދިނުަމްށ ކޯޓުން  ކޯޓު މަރުޙަލާގައި )ށ(  

ނިންމައިފިނަމަ އެކަމުގެ ނޯޓިސް މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަްށ 
 ދޭންވާނެއެވެ. އެ ނޯޓިސް އޮންނަންވާީނ 

 ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.  30މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
ނޑައެޅުމާ ބެހޭގޮތުން ކޯޓުގައި ޚަޞްމުންނާ މަޝްވަރާކުރުމުގެ  )ނ(   ޓްރެކް ކަ

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ސާފުކުރާ ފޯމެއް ފުރިހަމަކޮށް  ބަދަލުގައި ޓްރެކް ކަ
ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުގެ ިއޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެ ފޯމު 

ވާ ނަމޫނާއާ ގައި 30އޮންނާނީ މި ގަވާއިދުެގ ޖަުދވަލުގައިވާ ފޯމު 
 އެއްގޮތަށެވެ. 

ޝަރީޢަތުގެ ބޭރުން ބޭއްވޭ 
 ބައްދަލުވުންތައް 

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތަކާއި ޚަޞްމުންނަށް އިރުޝާދު ދިނުަމށް ބާއްވާ  )ހ(  .122
އަޑުއެހުންތަކާއި މައްސަލަ ަތރުތީބު ކުރުމަށް ބާއްާވ އަޑުއެހުންތައް 
ބާއްވާނީ ނުރަސްމީ ސިފައެއްގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ބޭރުގައެވެ. 

ނަމަވެސް މިއިން ކޮންމެ އަޑުއެހުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ  
ނޑިޔާރުހެއްޓުމަކީ ބެލެ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. މިގޮތުން ލިޔެވޭ ފަ

ނޑިޔާރު ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ  ސޮއިކުރުމަށްފަހު ދުވަހުްނ ދުވަހަށް  ފަ
 މައްސަލައިގެ ފައިލުގައި ފައިލުކުރަންވާނެއެވެ.

ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ބާއްވާ އަޑުއެހުންތަްއ  )ށ(  
ބާއްވާނީ ނުރަސްމީ ސިފައެއްގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ބޭރުގައެވެ. 
ނަމަވެސް މިއިން ކޮންމެ އަޑުއެހުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމަކީ 

ނޑިޔާރު ޔާ ލިޔެ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. މި ގޮތުން ލިޔެވޭ ޔައުމިއްފަ
ނޑިޔާރު ސޮއިކުރުމަށްފަހު ދުވަހުން ދުވަހަށް މައްސަލައިގެ ފައިލުގައި  ފަ

 ފައިލުކުރަންވާނެއެވެ. 
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ޝަރީޢަތްތަްއ ކުރެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ މަދަީނ މައްސަލަތަކުގެ  )ހ(  .123 ޝަރީޢަތްކުރެވޭ ބަސް 
  .ބަހުންނެވެ  ދިވެހި

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެޮގަތށް ބަޔާންކޮށްފައި ޮއތްނަމަވެްސ ބިދޭސީ  )ށ(  
ބަސްބަހުން ހުންނަ ބަޔާންތަކާިއ ލިޔެކިޔުން ބަލައިގަތުމުގެ ިއޚްތިޔާރު 
ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތަށް ބިދޭސީ ބަސްބަހުން ހުންނަ ބަޔާންތަކާިއ 
ލިޔެކިޔުމުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ކޯުޓން އަންގައިިފނަމަ އެ 

 ލިޔުމެއްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެޮގތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް ބިޭދސީއެއްގެ  )ނ(  

ބަހުން ހެކިބަހުގެ ހެކިބަސް އިނގިރޭސި ބަހުން ެނގުމަށް ނުވަތަ އިނގިރޭސި
 ބަޔާނެއް ނުވަތަ އެފިޑެވިޓެއް ހުަށހެޅުމަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 

ދިވެހި ބަސް ނޭނގޭ ޚަޞްުމންނާއި އަޑުއިވުމާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުން  )ރ(  
މަޙުރޫމްވެފައިވާ ޚަޞްމުން، ތަރުޖަމާނަކު ހޯދުމަކީ އެ ޚަޞްމަކު 

 އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
ދިވެހިބަހުން ާވހަކަދައްކަން ނޭނގޭ ބިދޭސީއެއްގެ ހެކިބަސް ަޝރީޢަތުގެ  )ބ(  

މަޖިލީހުގައި ނެގުމަށް ޚަޞްަމކު ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، ތަރުަޖމާކުރުމުގެ 
 އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާނީ އެ ހެއްކަކު ހުށަހެޅި ފަރާތުންނެވެ. 

ބިދޭސީ  ،ތްނަމަވެސްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮ )ޅ(  
 ބަހަކުން ކޯޓު އަމުރެއް ނެރުމަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 

 
 

 

އިޚްތިލާފެއް ނެތް 
މައްސަލަތަކުގެ އިރުޝާދު 

 ދިނުމުގެ އަޑުއެހުން 

ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  15އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ މަދަނީ  )ހ(  .124
އިޚްތިލާފު ނެތް ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން 

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

މައްސަލަ ކުރިއަށް   މާ ޙަވާލުވިކަން އަންގާ ލިޔުްނ" ކޯޓަށް ލިބުުމންފޯ
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އިރުޝާދު ދިނުމަށްޓަކައި  ގެންދާނެ ގޮތާ ބެހޭގޮުތން ކޯޓުްނ ޚަޞްމުންނަށް
 އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަންާވނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުެނަފއިވާ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި މައްސަލަ  )ށ(  
ކުރިއަށް ގެންދާނެ ޮގތާބެހޭޮގުތން ޚަޞްމުންނާ މަޝްވަރާކުުރމަށްފަހު 

އެ ތާވަލު  ،މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ާބއްވާނެ ތާވަލެއް އެކުލަާވލައި
ކޯޓުން ޚަޞްމުންނާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިބްތިދާީއ 

 އަޑުއެހުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރެވިދާނެއެވެ.
 ވަކި ކަމަކަށް ކިތާބީ ހެކި ބޭނުްނވާނަމަ އެ ކަމެއް ބަޔާންކުރުން. (1)   
ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހަޅަން އެޭދަނމަ އެ ކަމަށް ފުރުޞަތު ދޭކަން  (2)   

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

ކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކުން އެ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން 
އަދި ވާރިޘުންނަށް އެ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން ނޮޓޮރައިޒް ކޮށްފައިވާ 

އެފަދައިން ހުށަހެޅުަމށް  ،ބަޔާނަކުން ހުށަހަޅަްނ ބޭުނންާވނަމަ
 ކުރުން.ފުރުޞަތު އޮތްކަން ވެސް ބަޔާްނ 

މައްސަލައިގައި އަޅަންޖެހޭ އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ހޭދަވާނެ  (4)   
  ،މުއްދަތަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްދީ

އެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި، ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފްސީލު 
 ބަޔާންކުރުން.

ލިޔެކިއުންތަކުގެ އިޚްތިލާފެއް ނެތް ބާަވތުގެ މައްސަލަތަކަކީ  (5)   
މައްޗަށް ނިންމުމަށް އިސްކަންދޭ ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކެްއ 
ކަމުގައިވުމުން ޝަރީޢަތަކާ ނުލައި ޙުކުމްކުރުމަށް އެދެވިދާނެކަން 

 ބަޔާންކުރުން.
ކޮންމެހެން ހެކިން ޝަރީޢަތަށް ހާޟިރުކުރަން ޖެހޭނަމަ އެކަން  (6)   

ނޑައެޅުން.   ކުރާނެ ތާރީޚަކާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެްއ ކަ
ވަނަ ނަްނބަރުގައިވާ  5އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ  )ނ(  

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

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

މައްސަލައަކީ އިޚްތިލާފެއް ނެތް މައްސަލަތަކުގެ އިޖުރާއަތުގެ ދަށުްނ 
ހިނދެއްަގއި، ެއ  ހިންގޭނެ ދަޢުވާއެްއ ނޫންކަމަްށ ކޯޓަށް ެފނިއްޖެ

ދަޢުވާއެއް އިޚްތިލާފު އޮންަނ ާބވަތުގެ މައްސަލަތައް ަބލާ އިުޖރާއަތުން 
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 ބެލުމަށްޓަކަިއ، ކަމާބެހޭ ފޯމުން އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް އަންގައި 
 އެ މައްސަލަ ނިންމާނީއެވެ.

ބާަވތުގެ ަމއްސަލަތަކުގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި  އިޚްތިލާފެއް ނެތް )ބ(  
ނޑައަޅައި ލިޔުމުން ޚަޞްމުންނަްށ  މައްސަލަ ނިންމާނެ ތާރީޚެއް ކަ

 އަންގަންވާނެއެވެ.

ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް 
 ގެންދާނެ ގޮތް 

ތަރިކައިގެ މައްސަލައެއްނަމަ، އަދި އެ ތަރިކައިގައި އާމްދަނީ ލިިބލިބި ހުިރ  )ހ(  .125
މުދަލެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެްއ ހިމެނޭނަމަ، އިްބތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ކޯުޓން ހަަމޖައްސަންވާނެއެވެ.
ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ނިންމުމާ ހަމައަްށ، ތަރިކައިގައި  (1)   

ހިމެނޭ މުދަލުގެ ތެރެއިން އާމްދަނީ ލިބިލިބިހުރި މުދާ ނުވަަތ 
ވިޔަފާރި ހުރިނަމަ އެ މުދައު ނުވަތަ ވިޔަފާރި ހިންގައި 
ބަލަހައްޓާނޭ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަަރކު ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން 

 ޢައްޔަންކުރުން؛ 
( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (2)   

ބުނެވުނު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު 
ނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުން؛  ކަ

ތަރިކައިގަިއ  ،ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ނިންމުމާ ހަމައަށް (3)   
ނޑައެޅުން؛  ހުރި މުދާ ބަލަހައްޓާނޭ އުޞޫލެްއ ކަ

ތަރިކައިގެ  ،ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ނިންމުމާ ހަމައަށް (4)   
ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުދަުލން ިލބޭ އާމްދަނީއިްނ އެ މުދަލެްއ 
އިންޝުއަރކޮށް ބެެލހެއްޓޭެނ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާނެަކން 

 ކަށަވަރުކުރުން؛ 
ނޑައެޅުން؛ (5)     މަރުހޫމުގެ ދަރަނިތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނޭ އުޞޫލެއް ކަ
މަރުހޫމު ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މީހުންނާއި ދަރިންެގ  (6)   

ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ފައިސާ ަނގާނެ ގޮތާއި އެކަމަށް ކުރަންޖެޭހ 
ނޑައެޅުން؛   ހޭދައިގެ އަދަދު ކަ

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ުބނެވުުނ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (7)   
ނަގާނަމަ، އެގޮތުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަސައްކަތަށް ފީއެއް 

ނޑައެޅުން.  ނަގާނޭ ފީގެ މިންވަރު ކަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ ލިބިލިބި ހުިރ މުދަލުގެ  )ށ(  

ގޮތުގައި ކުންފުންޏެއްގައި ހުންނަ ހިއްސާ ހިމެނޭ ހާލަތެއްގައި ތަރިކައިގެ 
 މައްސަލަ ނިމެންދެން އެުކންފުނީގައި ހިއްސާދާރެއްެގ ގޮތުން
ތަމްސީލުކުރާނޭ ވާރިޘަކު ނުވަަތ ވާރިޘަން ނުަވތަ ކޯޓުްނ ަކނޑައަޅާ 
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މިނިވަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް 
 ލިބިގެންވެއެވެ.

ނޑައެޅުންތައް މުރާޖަޢާ  )ނ(   ނޑައަޅާ ކަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޯޓުން ކަ
 ކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

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

ތެރެއިން މީހަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ކޯޓުން އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ. ވާރިޘުންގެ 
މެދުގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކާ މެދު އެއްބަސްނުވެވިއްޖެނަމަ، ވާރިޘުންގެ 
ތެރެއިން ނުވަތަ ވާރިޘެއް ނޫން ޕްރޮފެޝަނަލް ފަރާތެއް 

ގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއް
 ލިބިގެންވެއެވެ.

ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ވެސް ތަރިކައިގައި ހުރި މުދާ  )ބ(  
ނުވަތަ ވަކި މުދަލެއް ހިންަގއި ބެލެހެއްޓުމަށް އެޑްމިނިްސޓްރޭޓަރަކު 

ވާރިޘުަކށް ނުވަތަ ޢައްޔަންކޮށްދިނުން އެދި މައްަސލަ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު 
 ވާރިޘުންނަށް ިލބިގެންވެއެވެ.

ތަރިކައިގައި ހުރި މުދާ ނުވަަތ ވަކި މުދަލެއް ހިންގައި ެބެލހެއްޓުމަށް  )ޅ(  
ޢައްޔަންކުރާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ދެމިއޮންނާީނ 
ތަރިކައިގެ މައްސަލައިގައި ކޯޓުން ޙުކުމްކުރަންދެން ނުަވަތ ކޯޓުން 

ނޑައަޅާ  މުއްދަތަކަށެވެ. ކަ
ތަރިކައިގައި ހުރި މުދާ ނުވަަތ ވަކި މުދަލެއް ހިންގައި ެބެލހެއްޓުމަށް  )ކ(  

ޢައްޔަންކުރާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މައްޗަށް އަމާނާތްތެިރކަމާއެކު 
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ވާޖިބު އޮންނާނެއެވެ. އަދި މި ބަޔާންކުރި 

ޔަތު އަދާކުރުމުގެ ވާޖިބާ ިޚލާފުވުމުގެ އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު މަސްއޫލިއް
ސަބަބުން ވާރުތަ މުދަަލށް ެގއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ، އެ ެގއްލުމަކަށް 

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

ބަޔަކު މަރުވެފައިވާނަމަ، އެ މީސްމީހުންގެ ތަރިކައިގެ މައްސަލަތައް އެ 
 ޤަޟިއްޔާގެ ތެރޭގައި ބެލުމުގެ ބަދަލުގަިއ 
އެ ތަރިކައަކުން ސީދާ ލިޭބ މީހުންގެ ޤަޟިއްޔާތައް ނިންމައި، 

މީހަކު މަރުވެފައިވާނަމަ އެ މީހެއްގެ ނުވަތަ  އެތަރިކައިން ސީދާ ލިބޭ
ބައެއްގެ ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ވަކި ޤަޟިއްޔާތަކަކުން ހުށަހަޅުމަށް 

 އަންގާނީއެވެ.

ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ނިންމުމުގެ ކުރިން ވާރިޘުން ސާބިތުކުރި ގޮތުގެ ސެޓްފިކެޓެްއ   .126ވާރިޘުން ސާބިތުކުރިގޮތުގެ 
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ވާރިޘުކު ކޯަޓށް ުހށަހަޅައިފިނަމަ، ތަރިކައިގެ މަްއސަލަ ކޯޓުން ނިމުމުެގ ހޯދުމަށް އެދި  ސެޓްފިކެޓް 
ކުރިން، ވާރިޘުން އެނގޭނޭ ގޮތުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ވާރިޘުންނަށް ދޫކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ތަރިކައިން ލިބޭބައި 
 ހަދިޔާކުރުން 

ވާރިޘަކަްށ އެ މީހެއްގެ ބައި  ތަރިކައިގެ މައްސަލަތަކުގައި އެއް ވާރިޘަކު އަނެއް  .127
ހަދިޔާކުރާނަމަ އެ ޤަޟިއްޔާގެ ތެރޭގައި އެކަން ކުރެވިދާެނއެވެ. އަދި މިގޮތަްށ 
ތަރިކައިގެ ބައެއް ހަދިޔާކުރާއިރު މުދާ ހަދިޔާކުރާ ފަރާތުގެ ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބަަލްނ 

 ނުޖެހޭނެއެވެ.

ހިނގަމުންދާއިރު، ތަރިކަ ުމދާ ހިމާޔަތްކުރުމަށާއި  ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި  .128 އަމުރުތައް ނެރުމުގެ ބާރު 
ވާރިޘުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ނެރެންޖެހޭ އަމުުރތައް ނެރުމުގެ ބާުރ 

 ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ތަރިކައިން ލިބުނުގޮތް 
 ބަޔާންކުރުން 

ލިބުނު ބަިއ ތަރިކައިގެ މައްސަލަތަކުގައި ތަރިކަ ބެހުނުގޮތާއި ކޮންމެ ީމހަކަށް   .129
އެނގޭގޮތް ސާފުކޮށް މައްސަލައިގެ ނިންމުމުގައި ބަޔާންކުރަންާވނެއެވެ. އަދި ކޮންެމ 
މީހަކަށް ތަރިކައިން ޙައްޤުވާ ބައި ބައިކުޅަބައިން ނުވަތަ އިންސައްތައިން 

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ށަހެޅޭީނ، އަދި ގޯތި ނުަވތަ ތަން ބައިކުރުމުެގ ގޯތި ބައިކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ހު  .131 ގޯތި ބައިކުރުމުގެ މައްސަލަތައް 
އިޖުރާއަތު ކޯޓުން ިހންގަންވާީނ، ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ޝަީރޢަތުން ިނންމައި ެއ 
ގޯއްޗެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭ މީސްމީހުންގެ ނަމުގައި އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ 

 ނުވަތަ ތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދަިއ ދިނުމުންނެވެ.

ތަން ބައިކުރުމުގެ  ގޯތި ނުވަތަ 
މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުން 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ގޯތި ނުވަތަ ތަން ބައިކުރުމަްށ ހުރިހާ ބެހެނިވެރިން އެއްބަސްނުވާނަމަ، އެފަަދ   .131
 މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތްތަުކންކުރެ ގޮތަކަށެވެ.

ހުރިހާ ބެހެނިވެރިން އެްއބަސްވާ ޞުލްޙަވެރި ގޮތެއް އޮތްޯތ ބަލައި  )ހ(  
 އެގޮތަކަށް؛ 

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

ގުރުއަތުލުމަކީ އެންމެ ޢަދުލުެވރި ގޮތްކަމަށް ނުވާ ހާލަތެްއ ނުވަަތ  )ނ(  
 ޢަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ޯކޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެގޮތަަކށް. 

ބިމެއް ބައިކުރުމާމެދު ނުވަތަ ބިން ޢައްޔަންކުރުމާމެދު ބެހެނިވެރިން ހުށަހަާޅ   .132 ބިމާބެހޭ ޗާޓު ހޯދުން 
ނިްނމުމުގެ ކުރިން ބިމާބެހޭ އިދާރާއިން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ގޮތްތަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް

 ޗާޓު ހޯދަންވާނެއެވެ.

ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން 
 އަންގާ ލިޔުން ހުށަނޭޅުން 

"އިޚްތިލާފެއް ނެތް މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންގާ ލިޔުން"   .133
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަުކން ނުވަަތ ފަރާތްތަކުން ހުަށހަޅާފައި ނުވާނަމަ ދަޢުވާ ޯފާމ 
ހަވާލުވިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން މައްސަލައިގެ 
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 ވުމަްށ ހުރިހާ ޚަޞްމުންނަށް ކޯޓު އަމުރު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމެއް ބޭއް

އިޚްތިލާފެއް ނެތް ބާވަތުގެ މަްއސަލަތަކުގައި ކޯޓުން އެހެން ގޮަތކަށް އަމުރުނުކުރާހަިއ   .134 ހެކިބަސް ކަށަވަރުކުރުން 
ވަނަ ާބބުގަިއ  28ހިނދަކު ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހަާޅނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ާޤނޫނުެގ 

ގޮތަށް ހެކިބަޔާން ހުށަހަޅައިގެންނެވެ. ހެކި ބަޔާނަކަްށ އެއްވެސް ޚަޞްމަކު ބަޔާންކުރާ 
 އިންކާރުކުރާނަމަ ހެކިވެރިޔާ ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށް ހެކިބަސް ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ ހައްޤު 
ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަސް 

 ހުށަހެޅުން 

ތިރާޒުކުރުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ ހިބައާއި ވަޞިއްޔަތާ ގުޅިގެްނ އިއު )ހ(  .135
ފަރާތްތަކުންނާއި، ތަރިކައިގަިއ ވާރިޘުންނަށް ނޮޓަރައިޒް ކޮށްފައިވާ 
ބަޔާނަކުން ނުވަތަ ލިޔުމަކުން އެ މީހުންގެ ބަސް ހުށަހަޅަން ބޭނުންނަަމ 
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް މަްއސަލައިގެ ދަޢުވާލިބޭ ހުރިހާ ޚަޞްމުން އެ 

ޅާ ހާލަތުަގއި ޝަރީޢަތް ހިންގުމަާކ ނުލައި މައްސަލަ މީހުންގެ ބަސް ުހށަހަ
 ނިންމިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ބަޔާން ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ  )ށ(  
ބަޔާންތައް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށް ނުވަތަ ޓެލެކޮށްފަެރންސް ނުވަަތ ވީޑިއޯ 

މައްސަލައިގެ ޙުކުމްކުރުމުގެ ކޮންފަރެންސްކޮށް ނެގިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް 
ކުރިން އެ ފަރާތްތަކުން ދޭ ބަޔާން އެ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވައިގެްނ 

 ސޮއިކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ އެ ބަޔާންތައް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.

ޣައިރު ޙާޟިރުގައި 
 ޙުކުމްނުކުރުން 

ގޮތަކަށް ތަރިކަ އާއި ހިބަ އާއި ވަޞިއްޔަތާއި، ވިއްކުމާއި، މި ނޫންވެސް  )ހ(  .136
މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމާއި، މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމުގެ 
މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ފޯމު ރައްދުނުކުރެވުމުން ނުވަތަ ދަޢުވާ ފޯމާ 
ހަވާލުވިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަނޭޅުމުން ނުވަތަ ދިފާޢެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވުމުން 

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

މައްސަލައިގައި ވާރިޘެއްގެ ބަޔާން ނުވަތަ ބައިކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި 
ބެހެނިވެރިއެއްގެ ބަޔާން ނެގުމަްށ އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަުހ 

ންވަރެއް ލިބިދީ އޭނާގެ ބަޔާން ނުނެގުނުނަަމ އޭނާއަށް ޙައްޤުވާ މި
 މައްސަލަ ނިންމުމަށް ހުރަހެއްނެެތވެ.

ހިބަ ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުގެ މައްސަލައެއްގައި އިއުތިރާޒު ކުރުމުގެ ޙައްޤު  )ނ(  
ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ބަާޔންދިނުމަށް އިންކާރުކޮށްފިނަަމ ނުވަތަ 
 އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ކޯޓުން މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު އޭނާގެ ބަޔާން

އޭނާގެ ބިމުެގ ތަނަވަސްކަން ހުރިގޮތެއް ކަމާބެހޭ  ،ނުނެގުނުނަމަ
އިދާރާތަކުން ބެލުމަށްަފހުގައި އެ ހިބަ އާއި ވަޞިއްޔަތުގެ މައްސަލަ 

 ވަކިގޮތަކަށް ނިންމުމަށް މި މާއްާދ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

ތަރިކައާއި، ވަޞިއްޔަތް ތަްނފީޒު ކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާ އަނބުާރ   .137 ދަޢުވާ އަނބުރާ ނުގެންދެވުން 
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 ނުގެންދެވޭނެއެވެ.

ލާޖެއްސުމާއި، ވިއްކުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި އެ ، ވަޞިއްޔަތާއި ،ހިބައާއި )ހ(  .138 ޞައްޙަކަން ކަނޑައެޅުން 
 ކަމެއް ޞައްޙަކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން އަންނަނިވި ކަންކަން

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

 ނުވަތަ މަޖުބޫރެއް ނެތްކަްނ؛
ދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވިއްކާ ފަރާތަށް އެކުރެވޭ ކަމެއް އެނގޭކަން  (2)   

 ނުވަތަ ނޫންކަްނ؛
 ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން. ޤާނޫނުތައް ލާޒިމުކުރާ (3)   

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ހުރިތޯ 
 ބެލުމަށް އިޢުލާނުކުރުން 

ވިއްކުމަކުން، ދިނުމަކުން ނުވަަތ އެ ނޫން ވެސް ގޮތަކަށް މިލްކުވެރިކަން  )ހ(  .139
ބަދަލުކުރާ މައްސަލަތަކުގައި، އެފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާކަން 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އިޢުލާންކޮށް، އެ މުދަލާމެދު 
ކޯޓުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ކުރާ އިޢުާލނުގަިއ މުދަލުގެ 
މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް އޮތް ފަރާތަކުން ދަޢުވާކުރުމަށް މަދުވެގެން ރަސްމީ 

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

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

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ދަލެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުެގ ފަރާތުން ރަޖިސްޓަރީއެއް ަހދާދީފައިވާ މު )ނ(  

ހާލަތުގައި އެ ރަޖިސްޓަރީގަިއ ބަޔާންކޮށްދޭ މިލްކުވެރި ަފރާތަކީ އެ 
މުދަލުގެ ޙަޤީޤީ މިލްކުވެރި ފަރާތް ނޫންކަން ސާބިތުކުރެޭވނީ އެ 

ތަކުްނ ރަޖިސްޓަރީ ހޯދާފައިވަނީ ޤާނޫާނ ޚިލާފަށްކަން ނުވަތަ މަކަރާއި ހީލަ
ނުވަތަ އޮޅުވާލުމަކުންކަން ނުަވތަ އޮޅުމަކުންކަން ނުވަތަ ެއ ފަރާތުގެ 
ނަމުގައި އެ މުދަލެއް ރަިޖސްޓަރީ ކޮށްފައިވަނީ ޓްރަްސޓީއެއްގެ 

 ހައިސިއްޔަތުންކަން ސާބިތުކޮށްީދފިނަމައެވެ. 

ވިއްކުމަކުން، ހިބައަކުން، ވަޞިއްޔަތަކުން ނުވަތަ ލާޖެއްސުމުގެ  )ހ(  .141 ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން 
މުޢާމަލާތަކުން ނުވަތަ އެ ނޫްނ ވެސް ގޮތަކުން ކޯޓު މެދުވެރިވެގެން 
ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ މުދަލެއްގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ކުރިން 

ށް ނުވަތަ މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރަން އެދޭ ފަރާތުން ސަރުކާރަ
 އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ކޯޓުން ބަލަްނވާނެއެވެ.  

 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބަލާނީ )ށ(  



    

 

 ކޯޓް  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު މެޖިސްޓްރޭޓް
 6661015ފޯން:    aa.ukulhas@judiciary.gov.mv އީމެއިލް: | courts.gov.mvaa.ukulhas. ވެބްސައިޓް:

ގެ  334 61 ސަފްޙާ   
 

 
 
 
 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށާއި، މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު 
ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް އޮތޯރިޓީއަށާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 

 ލިޔެގެންނާއި ޢާންމު އިޢުލާނުކޮްށގެންނެވެ.

އިއުތިރާޒު ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް 
 ހޯދުން 

ބަންޑާރަބިން ލާޖެއްސުމުގެ މައްސަލަތަކާއި، ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އުފުލޭ މުދަލެއްގެ   .141
 68/9ނު ނަްނބަރު މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ަމއްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ޤާނޫ 

)މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުެގ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ 
ރަޖިސްޓްރީ ދިން ފަރާތުގެ އިއުތިރާޒު ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް މައްސަލައިގައި 

 ޙުކުމްކުރުމުގެ ކުރިން ކޯޓުން ހޯދަންވާނެއެވެ.
 
 

 

ކޯޓަށް ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ މަްއސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ  )ހ(  .142 ކޯޓު އަމުރު 
ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަައކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ދަޢުވާއަކާ ގުޅިގެން 

ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ކޯޓު އަމުރަކަށް  21މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
 އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

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

 ކޯޓު އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ،  ވާނަމަ، އެ
އެ ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކޯަޓށެވެ. ކޯުޓ 
އަމުރަށް އެދެނީ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ފެށުމަށްފަހުގަިއ 
 ކަމަށްވާނަމަ، ކޯޓު އަމުރަށް އެިދ ހުށަހަޅާނީ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރާ ކޯޓަށެވެ.

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

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ  236މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނުެގ 
 ލިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ.
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ނޑައެޅުމުގެ ކުރިން  )ހ(  .143 ވަގުތީ އަމުރު  ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާއެއްަގއި ކޯޓުން ގޮތެއް ކަ
ވަގުތީ ފަރުވާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ވަގުތީ ރައްކާތެރިކަމެއް 

ވަނަ  242ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން، މަދަީނ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
ދި ޚަޞްމަކަށް މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އަމުރެއް ހޯދުމަށް އެ

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 
މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ އެހެން ޤާޫނނެއްގެއި އެހެންގޮތެއް  )ށ(  

ނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، މަްއސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތެއް ފެށުުމގެ ކުރިން  ކަ
ނުވަތަ ޝަރީޢަތުެގ ތެރޭގަިއ ނުވަތަ ޙުކުމްކުރުމަށްފަހުގަިއ ޙުކުމް 
ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދެވިދާނެއެވެ. ޝަރީޢަްތ 
ފެށުމުގެ ކުރިން ވަގުތީ އަމުރެްއ ނެރެދެވޭނީ ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލައަކީ 
އަވަހަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެޭހ ބާވަތުގެ މައްސަލައެއް ުނވަތަ އެ 

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

ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ދަުޢވާކުރާ ފަރާތުން ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދޭނީ  )ނ(  
ދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު އެ ފޯމާއެކުގައެވެ. ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ވަގުތީ 

ވާގެ ިދފާޢު ހުށަހަޅާއިރު ނުވަތަ ދަުޢވާ ފޯމާ އަމުރަކަށް އެދޭނީ ދަޢު
 ހަވާލުވިކަން އަންގާ ލިޔުމާއެކުގައެވެ. 

ވަގުތީ އަމުރެއް ހޯދުމަށް އެިދ ހުށަހަޅާނީ މަދަީނ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ރ(  
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު  244
 އިންނެވެ. 32

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

މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ 
 އަމުރު 

ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން މުާދ ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ހޯދަން ބޭުނންވާަނަމ   .144
 އެފަދަ އަމުރެއް ހޯދުމަށް އެދޭނީ މަަދނީ އިޖުރާއަތުެގ 

 32ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު  245ޤާނޫނުގެ 
 އިންނެވެ.

ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ވަގުތީ 
 އަމުރު 

ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ހޯދަން ބޭނުންވާނަމަ އެަފދަ އަމުރެއް ހޯދުމަށް   .145
ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ިމ  246އެދޭނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ާޤނޫނުގެ 

 އިންނެވެ. 32ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 
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ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތަކަށް 
 ސެކިއުރިޓީ ހޯދުމުގެ އަމުރު 

ތުގެ ޚަރަދުތަކަށް ސެކިއުރިޓީއެއް ބެހެއްޓުމަށް އަންާގ އަމުރެއް ހޯދަން ޝަރީޢަ  .146
 251ބޭނުންވާނަމަ އެފަދަ އަމުރެއް ހޯދުމަށް އެދޭނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

 އިންނެވެ. 32ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ިމ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

ޚަޞްމުގެ ޣައިރު  އެއް 
 އި އަމުރު ނެރުން ޙާޟިރުގަ 

މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަަދ އަމުރެއް އެ އަމުރު ރައްދުވާ ޚަޞްމުގެ  )ހ(  .147
ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ ތެރޭގައި 

 ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ނެރެދެވިދާނެއެވެ. 
ަވގުތީ އަމުރެއް ހޯދަން އެދިފައިަވނީ އަނެްއ މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން  )ށ(  

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

 ބަހެއް ހޯދަން ނުޖެޭހނެއެވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް އެއް ޚަޞްމުގެ ޣައިރު  )ނ(  

ޙާޟިރުގައި އަމުރެއް ނެރެދޭންވާނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތައް މެދުެވރިވެފައިވާ 
ނޑިޔާރަށްކަމަށް   ޤަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ.  ފަ

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

 ތަހުވީލުކުރުމުގެ އިހްތިމާލު އޮތުްނ؛ ނުވަތަ 
؛ މުދަލެއްގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ އިހްތިމާލު އޮތުން (4)   

 ނުވަތަ 
އެފަދަ އަމުރެއް ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ނެރެންޖެހޭ އެހެން ވެސް  (5)   

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

ފަރާތަށް ލިބުުމން، އެ އަމުރު ުމރާޖަޢާ ކޮށްދިނުން އެދި ހުަށހަޅާނަމަ، އެ 
އަމުރު ނެރުނު ކޯޓަށް ހުށަހެިޅދާނެއެވެ. އެފަދަ އަމުރެއް މުރާޖަޢާކޮށް 

އިންނެވެ.  33ގައިވާ ފޯމު ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
މި އުޞޫލުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް މުރާޖަޢާ 

ނޑިޔާރުކުރާނީ އެ އަމުރު ނެރުނު  ނުވަތަ އެ މައްސަލައާ ހަވާލުވެހުރި  ފަ
 މެޖިސްޓްރޭޓެވެ.

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

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

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

 ނުފެނުްނ؛ ނުވަތަ 
އަމުރު ނެރެދިނުމަށްފަހު އަމުރަށް އެދުނު ފަރާތުން މައްސަަލ  (5)   

 އަވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ިފޔަވަޅު ނޭޅުން؛ ނުވަތަ
 
 

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

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

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

 ލިބިގެންވާގޮތް ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 

ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް 
 ހުށަހެޅުން 

ފަރާތުން ބޭުނންވެއްެޖ ހިނދެއްގައި، އެ ފަރާތުން ޮކށްފައިވާ ދަޢުވާކުރާ  )ހ(  .148
ދަޢުވާ އެކުގައި ނުވަތަ އެ ދަޢުވާއިން ބައެއް އަނބުރާ ގެްނދިއުމަށް 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ ދަޢުވާއިން ބައެއް އަނބުރާ ގެނައުމަށް އެދޭނަމަ،  )ށ(  

ިއންނެވެ.  34ލުގައިވާ ފޯމު އެކަމަށް އެދި ހުށަހަާޅނީ މި ގަާވއިދު ޖަދުވަ
ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުމަށްޓަކައި، ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމެއްގެ ރުހުން 
ހޯދަންޖެހޭ ހާލަތުގައި، އެ ރުހުން ލިބިފައިވާކަމުގެ ލިޔުން މި ފޯމާއެކު 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
އި، ދަޢުވާލިބޭ އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަްއ ހިމެނޭ ަދޢުާވތަކުގަ )ނ(  

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އަނބުރާ ގެންނަނީ އޭގެ ތެރެއިން ކޮްނ ފަރާތަކާ 
ދެކޮޅަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއެއްކަން، އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި 

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާ ޙާލަތުގައި، އެ  )ރ(  

 ބާިޠލުކޮށްދިނުމަށް އެިދ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ުހށަހެޅިދާެނއެވެ.ހުށަހެޅުން 
ދަޢުވާ އަނބުރާ ެގނައުމުގެ ހުަށހެޅުމެއް ބާޠިލުކުރަން އެޭދނަމަ،  (1)   
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 35އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާީނ މި ގަާވއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 
 އިންނެވެ. ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނަުއމުގެ ހުށަހެޅުމެއް ބާޠިލުކުރުމަށް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާުތން އެދޭނަމަ، ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންނަކަމުެގ 
 ލިޔުން 

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

ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެްނނަން ހުަށެހޅި ހުށަހެޅުން ބާޠިލުކުރުަމށް އެދި  (2)   
ުހށަހަޅާަފއިނުވާނަމަ، ދަޢުވާ އަނބުރާ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން 

ގެންނަކަމުގެ ލިޔުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ލިބޭ ތާރީޚުގައި ދަޢުވާ 
 އަނބުރާ ގެނައީ ކަމުގައި ބެލޭނެެއވެ.

( ވަނަ ނަްނބަރުގައި އެހެްނ 2މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) (3)   
އޮތްނަމަވެސް، މައްސަލަ މުޅިން ނިމުނީ ކަމުގައި ބެލޭނީ ދަޢުާވ 

ރާ ގެންނަކަމުގެ ލިޔުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ލިބޭ ތާރީޚުްނ އަނބު
ނޑައެޅިފައިވާ  ފެށިގެން ދަޢުވާ ބާޠިލުކުރުމަށް ެއދި ހުށަހެޅުމަށް ކަ

 މުއްދަތު ހަމަވުމުންނެވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ުބާނފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ކޯޓަށް ލިިބއްޖެނަމަ،   )ބ(  

ހުށަހެޅުމުގެ ކޮޕީއެއް ކޯޓުން މައްސަލައިގެ އެހެން ޚަޞްމުންނަށް އެ 
 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި  )ޅ(  
ދަޢުވާ ނުވަތަ ދަޢުވާގެ ބައެްއ އަނބުރާ ގެންދެވޭނީ ކޯޓުެގ ހުއްދަ 

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

 ކޯޓުގައި އެއްބަސްވެފައިވުން؛
ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން ދަޢުވާކުރާ ަފރާތަށް އެހާ ތަަނށް އެއްވެސް  (3)   

 ފައިސާއެއް ލިބިފައިވުން.
ފަރާތްތައް ހިެމޭނ ދަޢުވާކުރާ އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ  (4)   

ދަޢުވާއެއްނަމަ،  ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުމާމެދު އޭނާ ފިޔަވައި 
 ދެންތިބި ދަޢުވާކުރާ ފަރާްތތަކުގެ ރުހުން ލިޔުމުން ލިބުމުން؛

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

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެްނ އޮތްނަމަވެސް، ހުރިހާ ޚަްޞމުން އެ  )އ(  
މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އެއްބަސްވެގެން މެނުވީ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތަްއ 
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 ނިމިފައިވަނިކޮށް އެ ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ 
 އެ މައްސަލައެއް އަނބުރާ ނުގެންދެވޭނެއެވެ. 

ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުމަށްފަހު 
ދަޢުވާ ކުރުމުގެ އަލުން އެ 

 ހުއްދަ ހޯދުން 

ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުމަށްފަހު އަލުން އެ ދަޢުވާ ލިބުނު ފަރާތުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް   .149
 ކުރާނަމަ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި އެކަމަށްޓަކައި ކޯޓުގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.

ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް  )ހ( 
 ފަހުގައި ކަމަށްވުން؛

އަލުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ދަުޢވާ އެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ވާޤިޢާތަކާިއ  )ށ(  
އަނބުރާ ގެނައި ދަޢުވާ ބިނާވެފައިވާ ވާޤިޢާތައް އެއްގޮތްވުން ނުވަތަ ދެ 

 ދަޢުވާގެ ވާޤިޢާތަކަކީ ދާދި އެއްގޮތް ވާޤިޢާތަކަކަށްވުން.

ފަރާތުން ޚަރަދު ދަޢުވާލިބޭ 
 ނަގައިދިނުމަށް އެދުން 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުާވ އަނބުރާ ގެނަިއ ަނމަވެސް،  )ހ(  .151
 އެ ދަޢުވާގެ ސަބަބުން ދަުޢވާލިބޭ ފަރާތުން އެހާަތނަްށ ނުވަތަ 
އެ ތާރީޚުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހުނު ޚަރަދުތައް ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތަށް 

 .ނަގައިދިނުމަށް ކޯޓުގައި އެދެވިާދނެއެވެ
ދަޢުވަކުރާ ފަރާތުން އަނބުާރ ގެންނަން އެދެނީ ދަޢުވާެގ ބައެއް  )ށ(  

ކަމުގައިވާނަމަ، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ޒިންމާވާންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި އަނބުރާ 
ގެންނަ ބަޔަކާ ގުޅިގެްނ ހިނގާަފއިވާ ޚަރަދުތަކަށެވެ. އަދި އެ ާޙލަތުގައި 

ނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު،  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުްނ ކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަ
ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ބަލައި ަވޒަންކުރާނީ، މުޅި ދަޢުވާ އެކުގަިއ ބަލައި 

ނޑައެޅުމަށްފަހުގައެވެ.  ގޮތެއް ކަ
ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާގެ ބައެއް އަނބުރާ ގެނައުމުގެ ސަބަބުން،  )ނ(  

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

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ދަޢުވާކުރާ  14އެއްބަސްވި ތާރީޚުން ފެށިގެން 
އެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހިފައިވާ ، ފަރާތުން އެ ޚަރަދު ދައްކާފައިނުވާނަމަ

ޚަރަދު ދައްކަންދެން އެ ދަޢުވާއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވާ 
 ބައިތަކާގުޅޭ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް މަޑުޖައްސާލެވިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔުން  )ރ(  
ބޭ ަފރާތުން އެދޭނަމަ، އެކަމަށް ެއދި ކޯޓަށް މަޑުޖައްސާލުމަށް ދަޢުވާލި

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މިގޮުތން ުހަށހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ައޑުއެހުމަކާ 
 ނުލައި ކޯޓަށް އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމިދާނެއެވެ.

ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ުކރިއަށްގެންދާ މައްސަލަތަކުގެ މަްއޗަކަށް މި  )ބ(  
 ނުހިނގާނެއެވެ.މާއްދާއެއް 
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ޝަރީޢަތް ހިންގައިގެން ޙުކުމްކުރުމަށް މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި  )ހ(  .151 ޙުކުމްކުރުން 
ނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމުމާއެކު،  ކަ

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

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

 ޚަޞްމުންނަށް އެންގުން.
އަޑުއެހުމުގައި ޙުކުމްކުރާނެ ތާރީޚެއް ޝަރީޢަތުގެ ފަހު  (2)   

ނޑައެޅެން ނެތްނަމަ، އެ އަޑުއެހުން ބާއްވާތާ  )ތިނެްއ(  3ކަ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މައްސަލައިގެ ޙުކުމްކުރާނެ ތާރީޚެއް 

ނޑައަޅައި، ޚަޞްމުންނަށް އެންގުން.  ކަ
ނޑައަޅާ  )ށ(   މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ މައްސަލައިގެ ޙުކުމްކުރުމަށް ކަ

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

  ވެގެންނުވާނެއެވެ.
މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނުނގައި ނުވަތަ އެހެްނ ާޤނޫނަކުން  )ނ(  

އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި މެނުވީ، މަދަނީ ކޮންެމ މައްސަލައެއްގައި 
ކޯޓުން ޙުކުމްކުރަންވާނީ، މައްސަލައިގެ ފުރިހަމަ ޝަރީޢަތެއް 
ހިންގުމަށްފަުހ، ހުށަހެޅިފައިާވ ދަޢުވާއަށާއި، ދިާފޢަށާއި، ހުށަހެޅުުނ 

ކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަުހ، ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ ހެއް
ނޑިޔާރުއަޑުއެހުމެއްގައެވެ. ޙުކުމްކުރުމުގެ މަޖިލީހުގައި  އިއްވާ ޙުކުމަކީ  ފަ

ލިޔެ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއްނަމަ، މުޅި ޙުކުމް އެކުގައި އިއްވުން 
އްސަލައިގެ ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަެވސް، ޙުކުމް އިއްވުމަށްފަހު، މަ

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

ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން  261އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
ފައިސާ ދެއްކުމަށް ، ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ. އަދި ކޯުޓން ކުރާ ޙުކުމެއްގައި

ނޑައަޅާނަމަ، އެ ޙުކުމުގައި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  ވަނަ  262ކަ
 މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.
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ޤަޟިއްޔާތައް ނިންމުމުގައި އެ ޤަޟިއްޔާގައި ހިމެނޭ ބާވަތުގެ ަފއިސާއިން  )ބ(  
ނުވަތަ ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވާ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ ފައިސާއަކުންވިޔަސް 

 ޙުކުމްކުރެވިދާނެއެވެ. 

ޙުކުމުގެ ތަންފީޒީ ބާރު 
 ހިނގަން ފެށުން 

ތާރީޚުގައި ޙުކުމުގެ ތަންފީޒީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މެނުވީ، ޙުކުމްކުރި  )ހ(  .152
 ބާރު ހިނގަން ފަާށނެއެވެ.

ޙުކުމް ނުވަތަ ޙުކުމުގައިވާ އަމުރު ތަންފީޒުކޮށް ނިންމަންޖެހޭ ވަކި  (1)  
ނޑައަޅާފައިވުން؛ ނުވަތަ   ތާރީޚެއް އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ކަ

ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ތަންފީޒުކޮށް ނިންމަންޖެހޭ ވަކި ތާރީޚެއް އެ  (2)   
ނޑައަޅާފައިވުން  ޙުކުމުގައި ނުވަތަ އަމުރުގައި ކަ
)އިންސްޓޯލްމަންްޓތަކަކަށް ބަާހަލއިގެން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނަމަ 

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

ޙުކުމަކީ ވަގުތީ ފަރުވާގެ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް 
ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި ވަގުީތ ފަރުވާގެ އެ ޙުކުމަކީ ނުވަތަ 
އަމުރަކީ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތުން ސެކިއުރިޓީއެއް ބަހައްޓަންޖެޭހ 

އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތުްނ ، ބާވަތުގެ އަމުރެއް ނުވަތަ ޙުކުެމއްނަމަ
 ގެންވާ ސެކިއުރިޓީއެއް ބަހައްޓާފައިނުވުން؛ އެކަށީ

އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތުން ސެކިއުރިޓީއެއް ބަހައްޓާފައިނުވާ  (5)   
ޙާލަތުގައި، އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުން އެކަށީގެންާވ 
ސެކިއުރިޓީއެއް ބެހެއްޓުމުގެ ަސބަބުްނ ޙުކުމުގެ ތަންފީޒީ ބާރު 

 ފަސްކޮށްފައިވުން.
)ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ެމނުވީ، ފައިސާގެ މި މާއްދާގެ  )ށ(  

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

 )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަންފީޒުކޮށް ނިންަމންވާނެއެވެ. 14 

ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު 
 ރައްދުކުރުން 

އެ މީހަކީ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކަށް ނުވިނަމަވެސް، ޙުކުމުގައި ނުވަތަ އަމުރުގައިވާ   .153
ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެ މީހެއްގެ ޙައްޤަކަށް އަސަރުކޮށްފާނޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ޙުކުމުގެ 
 ނުވަތަ އަމުރުގެ ކޮޕީއެއް އެކަމަށް އެދުނު ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް 

 ރައްދުކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު 
 ދޫކުރުން 

މައްސަލައިގެ ޙުކުމްކުރާ ދުވަހު ޝަރީޢަތް ނިންމިޮގތް )ފުލް ޖަޖްމަންްޓ(   .154
 14ޚަޞްމުންނަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މައްސަލަ ނިންމި ދުވަހުން ފެށިގެން 

 ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ދޫކުރަންވާނެއެވެ.)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 
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ނިހާއީ ޙުކުމެއް އަލުން 
 މުރާޖަޢާކުރުން 

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

 ޙުކުމަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްގެންނުވާނެއެވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ  )ށ(  

ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި،  27ޤާނޫނުގެ 
 ނިހާއީ ޙުކުމެއް އަލުން މުރާޖަޢާކުރަން އެދި، 
އެ ޙުކުމް ނިސްބަތްވާ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

އް މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް އެ ޙުކުމް ކުރި ކޯޓަށް އެގޮތުން ނިހާއީ ޙުކުމެ
އިްނނެވެ. ނިހާއީ  36ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދުެގ ޖަުދވަލުގައިވާ ފޯމު 

ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާ ކުރަން ހުަށހަޅާއިރު، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިްނ ޙާލަތެއް  292

 ބާބައެކު ބަޔާްނކުރަންވާނެއެވެ. ވުޖޫގައިވާކަން، ސަ
 ނިހާއީ ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާކުރަން އެދި ހުށަހަޅުމުން،  )ނ(  

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދެ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން 
)އެކެއް( އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަށްަފހު، ެއ  1ހުށަހެޅުމުން، ޝަރީަޢތުގެ 

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

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

ނޑިޔާރަޤަޟިއްޔާ ބެލި   ށެވެ.ފަ
ނިހާއީ ޙުކުމަކީ އެ ޙުކުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ އެންމެހައި މަރުޙަލާއެއް  )ބ(  

ނިމިފައިވާ ނުވަތަ އިސްތިއުާނފުކުރުމަށް އޮތް އެންމެހައި ފުރުޞަތު 
 ބަންދުވެފައިވާ ޙުކުމްތަކެވެ.

ނިހާއީ ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާ 
ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެ 

 މުއްދަތު 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ  292ޤާނޫނުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ  )ހ(  .156
ޙާލަތެއް އޮވެގެން، ިނހާއީ ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާކުރަން އެދޭނަމަ، އެ ޙުކުމް 

 90މުރާޖަޢާކުރަން ހުށަހަޅާ ޙާލަތު ނުވަތަ ސަބަބު މެދުވެރިިވތާ 
)ނުވަދިހަ( ުދވަހުގެ ތެރޭގަިއ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަިދ އެ މުއްދަުތ 

 ހު ހުށައެއްނޭޅޭނެެއވެ.ފާއިތުވުމަށް ފަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ނިހާއީ ޙުކުމް ިނސްބަތްވާ  )ށ(  
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މައްސަލައިގެ ޚަޞްމާ ދެކޮޅަށް މަދަނީ މައްސަލަ ނިިމފައިވަނީ، 
ހިނގާފައިވާ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ަސބަބުން ކަަމށް، ޝަރީޢަަތށް ސާިބތުވުމުގެ 

)ދޭއް( އަހަރު  2ކުމްކުރާތާ ގިނަވެގެން ސަބަބުން ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ޙު 
ދުވަސް ހަމަވުމުގެކުރިން ޙުކުމް މުރާޖަޢާކޮށް ދިނުމަްށ އެދި 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
މުރާޖަޢާކޮށް ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަކީ ހަރުދަނާ ޤާނޫނީ  )ނ(  

ހުށަހެޅުމަކަށްވާނަމަ، ނުކުތާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް ހުށަހަޅާފައިވާ 
މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ައނެއް ޚަޞްމު ނުވަތަ ޚަޞްމުން 
ޖަވާބުދާރީވުމަށްޓަކައި، ޖަވާބުާދރީވުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު ކަނޑައަޅައި، 

 ކޯޓުން އެ ފަރާތްތަކަށް އެ ހުށަެހޅުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ހުށަހެޅުމެއް ލިބޭތާ،  ނިހާއީ ޙުކުމެއް އަލުން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް އެދި ކޯޓަށް )ރ(  

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޙުކުމެއް އަލުން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް އެދި  7
ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުން ބަލައިަގތުމާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމައި، ކޯޓުން 
 ނިންމާގޮތެއް އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުަށހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންާވނެއެވެ.

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

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

ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަކަށް ނިހާއީ ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާ
ބިނާކޮށް ކޯޓުގެ ޙުކުމް މުރާޖަޢާކުރުމަށް ނިންމާ ޙާލަތުގައި، އެ ނިންމުްނ 
ބިނާކޮށްފައިވާ ސަަބބުތަކުގެ ތަފްސީލު ބަޔާންކޮށް ކޯުޓްނ އަލުން 
ޙުކުމްކުރަންވާނެއެވެ. ކޯޓުން އަލުން ޙުކުމް ކުރާނަމަ، ކުރިން އެ 

އި ނަގައިދީފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދާ މެދުގައި ވެސް ގޮތެއް މައްސަލައިގަ
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ކަ

ނަޑނާޅާ ހިނދަކު، ނިހާއީ ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާ  )ޅ(   ކޯޓުން އެ ނޫން ގޮތަކަށް ކަ
 ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު ކަމުގައިވީނަމަވެސް، 

ކުރުން ފަސްވެގެނެއް އެ ޙުކުމެއްގެ ޤާނޫނީ ނަތީޖާ ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންފީޒު 
 ނުދާނެއެވެ.

ނިހާއީ ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާ 
ނުކުރުމަށް ނިންމާ ނިންމުން 

 އިސްތިއުނާފު ނުކުރެވުން 

ނިހާއީ ޙުކުމެއް އަލުން މުރާޖަޢާކުރުމާމެދު ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ   .157
 އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ ނިންމުމެއް ނޫނެވެ.
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ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު 
 ނަގައިދިނުން 

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ޝަރީަޢތުެގ ޚަރަދު  )ހ(  .158
ނަގައިދިނުމުގެ ބާރު ކޯޓުތަކަށް ިލބިގެންވެއެވެ. އެހެން ޤާނޫނެއްގަިއ އެހެން 

 ޝަރީޢަތުގެ ،ޢާންމު އުޞޫލުން ،ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުާވހައި ހިނދަކު
ޚަރަދު ނަގައިދެވޭނީ ދަޢުވާ ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތުގެ ކިބައިްނ ދަޢުވާ 
ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަށެވެ. ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދިނުމުގައި އަންނަނިިވ 

ނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ކަންކަން ކަ
އެއް ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން އަނެއް ޚަޞްމަށް ޝަރީޢަތުގެ  (1)   

 ؛ޚަރަދުތައް ދައްކަންޖެހޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން
  ؛ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު (2)   
ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު ދައްކަންޖެހޭ  (3)   

 މުއްދަތު.
ޝަރީޢަތުގެ އިބްތިދާީއ މަރުޙަލާއަށް ދާނީ ހަމައެކަނި ދަޢުވާެގ ދިފާޢެއް  )ށ(  

 ހުށަހަޅާފައިވާ ަމއްސަލަތަކުގައި ކަމަށްވާތީ، 
މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެފައިނުާވނަމަ، ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތައް 
ނަގައިދިނުމަށް އިޚްތިޔާރުކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ 

 ރުޙަލާއަށް ދާ މައްސަލަތަކުގައެވެ.މަ
ދެ ފަރާތުން  ،މައްސަލައެއްގެ އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާއަށް ދިއުމަށްފަހު )ނ(  

މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުގައި ހައްލުކުރަން އެދޭނަމަ، ނުވަަތ ކޯޓުެގ 
މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އެދޭނަމަ، ޝަރީަޢތުގެ ޚަރަދާމެދު 

 ޢަމަލުކުރާނީ ޚަޞްމުން އެއްބަސްވާ ގޮތަކަށެވެ.

ޝަރީޢަތުން ޚަރަދު 
 ނަގައިނުދެވޭނެ މައްސަލަތައް 

ަތރިކައިގެ މައްސަލަތަކުގައާއި، ަތރިކައިން ލިބިފައިާވ  ،މައްސަލަތަކާއިޢާއިލާއާބެހޭ   .159
ބިން ބައިކުރުމުގެ މައްސަލަތަުކގައި ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައި ނުދެވޭނެއެވެ. މި 
ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ، ހިބަިއގެ މައްސަލަތަކާއި ވަޞިއްޔަތުގެ މައްސަލަތައް ފަދަ 

 އިލާއާބެހޭ މައްސަލަތައް ކަމުގައެވެ.މައްސަލަތައް ބެލެވޭނީ އެއީ ޢާ

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދާމެދު 
 މުވައްކިލަށް ލަފާ ދިނުން 

އެ މައްސަލައެއްގައި ހިނގާނެ  ،ކޮންމެ ވަކީލަކުމެ މަދަނީ މައްސަލައަކާ ޙަވާލުވުމާއެކު  .161
ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދާމެދު އަދި ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާމެދު އޭނާ 

 މުވައްކިލަށް ލަފާދޭންވާނެއެވެ.ތަމްސީލުކުރާ 

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ލިބޭނެ 
 ޚާލަތްތައް 

 ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ލިބޭނީ އަންަނނިވި ހާލަތްތަކުގައެވެ.   .161
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 ކޯޓުން ޚަރަދު ދިނުމުގެ އަމުރެއް ކޮށްފައި އޮތުން؛ ނުަވތަ  )ހ(  
 ޚަރަދާމެދު ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ ގޮތެއް އޮތުން؛ ނުވަތަ  )ށ(  
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޯޓުގެ އަމުރެއް ނެތް ނަމަވެސް އެ ޚަރަދަކީ  )ނ(  

 ދޭންޖެހޭނެ ޚަރަދެއް ކަމަށް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން.

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ހޯދަން 
 އެދޭގޮތް 

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ހޯދަން އެދެނީ މި ގަވާއިދުގައި ޚަރަދު ނަގައިދިނުަމްށ   .162
ތަކުގެ ތެެރއިން ކޮން ގޮތަކަށްަކން ދަޢުާވ ހުށަހަޅާ ފޯމުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތް 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކުަރންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ޚަރަދު ނަގައިދިނުމުގައި ިމ 
ގަވާއިދުގައި ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު 

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ހޯދަން އެދެނީ ިމ  ނަގައިދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އެގޮތަކަށެވެ.
ގަވާއިދުގައި ޚަރަދު ނަގައިދިނުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮން 
ގޮތަކަށްކަން ކޯޓަށް ދަޢުވާެގ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން 

ވަކި ގޮތެްއ  ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ޚަރަދު ނަގައިދިނުމުގައި މި ގަވާއިދުގައި
ނޑައެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިިދުނމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ  ކަ

 އެގޮތަކަށެވެ. 

ނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައި   .163 ޚަރަދާމެދު ކޯޓުން ނިންމާގޮތް  ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދާމެދު ކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި އެއްވެސް ގޮތެއް ކަ
ބެލެވޭނީ ޚަރަދު ނަަގއިދިނުމަށް ކޯޓުްނ ބޭުނންނުވަީނ ކަމަށެވެ. ޝަރީަޢްތ  ،ނެތްނަމަ

ނިމުނު ގޮތް )ޖަޖްމެންޓު( ަގއި ކޯޓުން ކުރާ އަމުރުތަކުެގ ތެރޭގައި ޙުކުމުގައި 
 ޚަރަދާމެދު ކޯޓުން އަމުރުކުރާ ގޮތް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ގައިދިނުމުގެ ޢާންމު އުޞޫލަކީ، ދަޢުވާ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތައް ނަ )ހ(  .164 ޚަރަދު ނަގައިދެވޭނެ ގޮތް 
 ،ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ ކަންކަމަށް ކުރަންޖެހުނު ޚަރަދު
 ،މައްސަލަ ގެއްލުނު ފަރާތުގެ އަތުން ނަގައިދިނުން ކަމަށްވީަނމަވެސް

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދިނުމަށް ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމުގައި 
 ތަކަށް އަންނަނިވި ޮގތްތަކުންކުރެ ގޮ

 އެ ޚަރަދު ދެއްކުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެ.
 ؛އަނެއް ޚަޞްމުގެ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ ބައެއް ދެއްކުމަށް (1)   
 ؛އަނެއް ޚަޞްމުގެ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ވަކި މިންވަރެއް ދެއްކުމަށް (2)   
ވަކި ތާރީޚަކުން ފެށިގެން ނުވަތަ ވަކި ތާރީޚެއްގެ ނިޔަލަށް  (3)   

 ؛ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު ދެއްކުމަށް
 ؛ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނިގ ޚަރަދު ދެއްކުމަށް (4)   
 ؛ޝަރީޢަތުގައި ވަކި މަރުޙަލާތަކުގައި ހިނގި ޚަރަދު ދެއްކުމަށް (5)   
 ؛ޝަރީޢަތުގެ ވަކި ބަޔަކާ ގުޅިގެން ހިނގި ޚަރަދު ދެއްކުމަށް (6)   
ވަކި ތާރީޚަކުން ފެށިގެްނ  ،ހިމެނޭގޮތުންޙުކުމް ކުރެވުނު ތާރީޚު  (7)   

 ؛ނުވަތަ ވަކި ތާރީޚެއްގެ ނިޔަލަށް އިންޓްރެސްޓް ދެއްކުން
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ވަކި ތާރީޚަކުން ފެށިގެން ނުވަތަ ވަކި ތާރީޚަކާ ހަމައަށް ޚަރަދުގެ  (8)   
 ؛ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިންނާއި، ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތަކުގައި،  (9)   
ނުވަތަ ޚަޞްމުގެ ވަކީލުގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުން ެއ ޚަޞްމުގެ 

 ޚަޞްމަށް ޚަރަދު ނަގައި ނުދިނުމަށް ނުވަތަ އުނިކުރުމަށް.
ނޑައެޅުމުގެ  )ށ(   ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދިނުުމގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކަ

 އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޚަޞްމަށް ޝަރީޢަތުގެ އެއް ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން އަނެއް  (1)   

 ؛ޚަރަދުތައް ދައްކަންޖެހޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން
އަދި  ؛ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު (2)   

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު ދައްކަންޖެހޭ 
 މުއްދަތު.

ޚަޞްމަކަށް ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތައް އެއް ޚަޞްމަކު އަނެއް  )ނ(  
ނޑައެޅުމުގައި ކޯޓުން އަންނަނިިވ  ދައްކަންޖެހޭކަން ނުވަަތ ނޫންަކން ކަ

 ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
މައްސަލައިގެ  ،ދަޢުވާއަށް ދިފާޢު ހުށަހެޅުމާއި ،ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމާއި (1)   

 ،ބަޔާންތައް ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ހިމެނޭގޮތުން
 ؛ޚަޞްމުން އެ މައްސަލައިގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް

 ،ޚަޞްމަކަށް މުޅި މައްސަލަ ކާމިޔާބުނުވި ކަމުގައިވީނަމަވެސް (2)   
 ؛ދަޢުވާގެ ބައެއް ކާމިޔާބުވެފައިވުން 

މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ހުަށހަޅާފައިވާނަަމ  (3)   
 ؛އެކަން

ދަޢުވާ ހުރިހާ ޚަޞްމުންނަށް ވެސް މުހިންމުވާ  ހުށަހެޅިފައިވާ (4)   
 ؛މިންވަރު

މައްސަލައިގައި ނަގާފައިވާ ޤާނޫނީ  ،މައްސަލައިގެ އުނދަގޫ ކަމާއި (5)   
 ؛ސުވާލުތަކުގެ މުހިންމުކަން

 ؛މައްސަލައަށް ހޭދަވި ވަގުތު (6)   
  ،މައްސަލައަކީ މުދަލެއް ހިމެނޭ މައްސަލައެއްނަމަ (7)   

 ؛އަގުއެ މުދަލުގެ 
ޝަރީަޢްތ  ،މައްސަލައިގައި ޚަޞްމަކު ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުން (8)   

ހިންގުން ނުަވތަ ޝަރީަޢތުގެ މަރުޙަލާތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި 
 ؛އެއްވެސް ލަސްވުމެއް މެދުވެރިވެފައިވާނަމަ އެކަން

އެ ނޫން ވެސް މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ އެފަދަ އެންމެހަިއ  (9)   
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 ކަންކަން.
މައްސަލަ ކޯޓުްނ  ،މައްސަލައެއްގެ އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާއަށް ދިއުމަށްފަހު )ރ(  

ބޭރުގައި ހައްލުކުރަން ޚަޞްމަކު އެދުމަށްފަހު، ނުަވތަ ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި 
 މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު، 
އެ ފަރާތުގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ސުލްހައިގެ 

ދަލުވުންތަަކށް ޙާޟިރުނުވުމުގެ ސަބަބުން އެ މަރުޙަލާ ާނކާމިޔާބު ބައް
ވެއްޖެނަމަ، ނުވަަތ އެ މަރުޙަލާގައި އެ ފަރާތުން ވަގުުތ ބޭކާރުކޮްށފިނަމަ، 
އެ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރި ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން އަނެއް ޚަޞްމުގެ ޚަރަދުގެ 

ނޑިޔާރު ގޮތުގައި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޚަރަދު ދިނުމަށް   ފަ
 މުރުކުރަންވާނެއެވެ.އަ

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ އަމުރެއް 
ނެރުމާއެކު ލަސްނުކޮށް އެކަން 

 މުވައްކިލަށް އެންގުން 
 

 ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ އަމުރެއް ޙަޞްމެއްގެ މައްޗަށް ނެރުމާއެކު،   .165
އެ ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވަނީ ވަކީލަކު ކަމަށް ވާނަމަ، ޚަރަދުގެ 

)ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެކަން  48ވަގުތުން ފެށިެގްނ އަމުރު ނެރުނު 
އޭނާ ތަމްސީލުކުރާ މުވައްކިލަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ޚަރަދުގެ އަުމރު ނެރުނު ވަގުުތްނ 

)ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެކަްނ އޭނާ ތަމްސީލުކުާރ  48ފެށިގެން 
 ވަކީލުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މުވައްކިލަށް އެންގިކަން ސާބިތު ކުރުމަކީ

ކުދި މައްސަލަތަކުގައި ޚަރަދު 
 ނަގައިދެވިދާނެ ހާލަތްތައް 

 

ޢާންމު އުޞޫލަކީ ކުދި މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައި ނުދިނުމެވެ.   .166
ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި އެ މައްސަލައެއްގައި  ،ނަމަވެސް

އެއް އަޑުއެހުމަށްވުރެ ގިނަ އަޑުއެހުން ބާއްވަންޖެހޭނަމަ ނުަވތަ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން 
ނުވަތަ ދަޢުވާިލބޭ ފަާރތުން އެ މައްސަލައެއްގައި އެއްރަށުން އަނެއް ރަަށްށ 

ނޑިޔާރަށް ަގއި ޚަރަދު ނަގައިދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދަތުރުފަތުރު ކުރަންޖެހޭ ހާލަތު  ފަ
 ލިބިގެންވެއެވެ. އެގޮތުްނ 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންަގނޑުތަކަށް ބިނާޮކްށ  Aމި ގަވާއިދުގެ އެޕެންޑިކްސް 
 ތިރީގައިވާ ޚަރަދުތައް ނަގައިދެވިދާނެއެވެ. 

ކޯޓަށް މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކު ދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން  (1)  
 ؛ދައްކާފައިވާ ފީ

ކޯޓަށް ދައްކާފަިއވާ އެހެން  ،ދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ދެއްކި ފީގެ އިތުރުން (2)  
 ؛ފީއެއްވާނަމަ އެ ފީ

ވަކި ކަމެއް ހިންގުން ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ކުރުވުމަށް ވަގުތީ  (3)  
ޚަޞްމު  އަދި ،އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްނަމަ

އެ ޤާނޫީނ  ،ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީަލކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާނަމަ
 ވަކީލު ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތަށް ނަގައިދިނުމަްށ 

 ؛މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ަޢދަދު
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ެހކިބަސްދޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ މަްއސަލައިގެ  ،ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ގޮތުން (4)  
އެ ރަށެއްގައި  ،ޚަޞްމު އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުމަށާއި

 ؛ހުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޚަރަދު
ެހކިބަސްދޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ މަްއސަލައިގެ  ،ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ގޮތުން (5)  

މުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ރަށުްނ ބޭރުގައި ޚަޞްމު ދަތުރުކުރަންޖެހު
ހުންނަންޖެހުމުގެ ަސބަބުްނ އެފަރާތެއް އަދާކުރާ ވަޒީފާ ނުަވތަ ކުރާ 

އެ  ،މަސައްކަތުގެ އުޖޫރައިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިވެފައިވާނަމަ
 ؛ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަަގއިދެވޭ އެކަށީގެންވާ ޢަދަދު

 ؛ށް ހިނގި އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޚަރަދުޚަބީރަކު ޙާޟިރުކުރުމަ (6)  
އެ ޚަޞްމުގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުގެ ސަބަބުން މައްސަލައިގައި ހިނގާފައިވާ  (7)  

ނޑައަޅާ ޢަދަދު.  އިތުރު ޚަރަދު ކަމަށް ކޯޓުން ހަދާ އެސެސްމަންޓަކުން ކަ

މުވައްކިލުގެ ޚަރަދާއި ވަކީލު 
 ޒިންމާކުރުވުން 

 

167.  
 

ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި މުވައްކިލު ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދު ދެއްކުމަށް ވަކީލުގެ މައްޗަށް 
އަމުރުކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ. ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށް ނުވަަތ 
ކޯޓުގެ އިސްނެގުމަކަށް މިފަދަ އަމުރެއް ނެރެދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް މުވައްކިލު 

ރަދަށް ވަކީލު ޒިންމާ އުފުލަން އަމުރުކުރާނީ ވަކީލުގެ ފުށުން ނުރަނގަުޅ ދައްކަންޖެހޭ ޚަ
ކަމެއް ނުވަތަ އެކަށީގެްނނުވާ ަކމެއް ކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ ފަރުވާުކޑަވެފައިވާނަމަ ނުވަަތ 
ވަކީލު ކުރަންޖެހޭކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވާނަމައެވެ. މިފަަދ އަމުރެއް ކޯޓުން 

ޙާިޟރުކޮށް އެފަދަ އަމުރެއް އޭނާގެ މައްޗަށް ނުނެރެންީވ ނެރޭނަމަ، ވަކީލު ޯކޓަށް 
 ސަބަބެއް އޮތްތޯ ކޯޓުން ސާފުކުަރންވާނެއެވެ. 

 ޚަރަދު ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު 
 

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދިނުމަށް ކޯޓުން ކުރާ އަމުރެއްގައި ޚަރަދުގެ  )ހ(  .168
ނޑައަޅާފައިވާނަމަ އަދި މި  ،ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭނެ މިންަވރެއް ކަ

 ގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބުނެފަިއުނވާނަމަ، 
)ސާދަ( ދުވަހުެގ ތެޭރގައި އެ  14އެ އަމުރުގައިވާ ތާރީޚުން ފެށިެގން 

ޚަރަދު ދައްކަންވާނެއެވެ. ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދިނުމަށް ކޯޓުން ކުރާ 
އަމުރުގައި ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭނެ މިންވަރު ފަހުން 

ނޑަ އެ ޚަރަދު ދެއްކުމަށް ކޯޓުން އަންގާ  ،އަޅާގޮތަށް އޮތްނަމަކަ
އެންގުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ މުއްދަތުގައި ޚަރަދުގެ ފައިސާ 

ނޑައަޅާ އެނޫން ތާރީޚެއްގައި  ،ދައްކަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ކޯޓުން ކަ
 ޚަރަދު ދެއްކުމަކަށް މިގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ހޭ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ޚަޞްމަކު ދައްކަންޖެ )ށ(  
ނުދައްކައި އޮވެއްޖެނަމަ ބެލެވޭނީ އެއީ ނުދައްކައި އޮތް ސާބިތު ދަރަންޏެއް 

 ކަމުގައެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން ކޯޓުން ދައްކަންެޖޭހ  273މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ާޤނޫނުގެ   .169ކޯޓުގެ އަމުރަކާ ނުވަތަ 
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އެންގުމަކާ ޚިލާފުވުމުން ޚަރަދު 
 ނަގައިދިނުން 

 

ނޑައެޅުމަށް ހަދާ ހިސާބު ހެދުމުގައި ނުވަތަ ޝަރީޢަުތެގ  ޚަރަދުގެ މިންވަރު ކަ
ޚަޞްމަކު ނުވަތަ އެ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ  ،މަރުޙަލާގައި ނުވަތަ އޭގެ ކުރިން ވެސް
އެންގުމަކާ ޚިލާފަށް ޢަަމލުކޮށްފައިވާނަމަ ެއ  ފަރާތަކުން ކޯޓުގެ އަމުރަކާ ުނވަތަ

ހިސާބުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ޚަރަދު އެއްކޮށް ނުވަތަ އޭގެ ބައެއް ނަގައިނުދިނުމަށް ކޯަޓްށ 
 ނިންމިދާނެއެވެ. 

މި ބުނެވުުނ ޙާލަތުގައި ކޯޓުގެ އަމުރަކާ ނުވަތަ އެންގުމަކާ ޚިާލފަށް ޢަމަލުކޮްށފައިާވ 
މްސީލުކުރާ ފަރާތަކުން ކުރި ކަމަކާ ގުޅިގެން އަނެއް ޚަޞްމަކު ނުވަތަ އެ ފަރާތް ތަ

އެ ޚަރަދެއް ދެއްކުމަށް ކޯޓަށް  ،ފަރާތުން ކުރަންޖެހުނު ޚަރަދެއްވާނަމަ
ނޑައެޅިދާނެއެވެ.   ކަ

އަޅައިކަނޑާލުން ނުވަތަ 
 ފަސްކުރުން 

 

ހަމަ އެ ޝަރީޢަތުަގއި ޚަރަދުގެ ފައިސާ  ،ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދެވޭ ފަރާތުން  .171
އެ މިންވަރުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަންނަނިވި ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަްށ  ،ކަންޖެހޭނަމަދައް

 ޢަމަލުކުރުމަށް ކޯޓުން އެފަރާތަށް އެންގިދާނެއެވެ.

އެ ފަިއސާ ލިބޭ  ،ޚަރަދުގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ މިންވަރު )ހ(  
ނޑުމަށްފަހު ބާކީ އޮތް މިންވަރު  ،ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާ އަޅައިކެ

 ؛ދެއްކުމަށް
ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި އެ ޚަޞްމަކަށް ފަހުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށް  )ށ(  

އެފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާ  ،ކޯޓުން އަންގާ އެންގުން
 ޚަލާޞްކުރަންދެން މަޑުޖެއްސުމަށް.

ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދާ 
މައްސަލަތަކުގައި ޚަރަދު 

 ނުން ނަގައިދި 

ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދިޔަ ފަރާތުން  ،މައްސަލައެއްގެ ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންގޮސްފިނަމަ  .171
އަނެއް ޚަޞްމުގެ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ދޭން ކޯޓުން އެ ޚަޞްމަކަްށ 
އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ދަޢުވާ އިސްލާހުކުރަން ދަޢުވާ އަނބުާރ ގެންދިޔަނަމަވެސް، 
ނުވަތަ ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާފަިއވާ ދިފާޢަކަށް ނުވަތަ ބަޔާަނކަށް ބަދަލުގެނައުމުެގ 

ބުން ކޯޓުގެ އިޖުރާއަތު ދެމިގެންދާނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން އިތުރަށް ހިނގާ ސަބަ
 ޚަރަދަށް އެ ފަރާތަކުން ޒިންމާ އުފުލަންވާނެއެވެ.

ޚަރަދު ދެއްކުން ފަސްކުރުމަށް 
 އެންގުން 

މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފު ކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފީ ކޯޓުްނ   .172
ަޚރަދު ދެއްކުން ފަސްކުރުމަށް އެންގުމުގެ ބާުރ  ނިންމަންދެން ޝަރީޢަތުގެ

 އިސްތިއުނާފީ ކޯޓަށް ލިބިެގންވެއެވެ. 

 ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ ބާވަތްތައް 
 

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނުނ ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަޤުަޞދަށްޓަކައި  )ހ(  .173
 ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތައް ބެހިގެންވަނީ ތިރީގައި ަބޔާންކުރާ 

 ބާަވތުގެ މައްޗަށެވެ. އެ ބާވަތްތަކަކީ:)ތިނެއް(  3
 ؛ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގެ ޚަރަދު (1)   
އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ބަލާ މައްސަލަތަކުެގ  (2)   

 ؛ޚަރަދު
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 ؛ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގެ ޚަރަދު (3)   
ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތައް ހޯދުމަށް ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ނުވަތަ ދަޢުވާގެ  )ށ(  

ދިފާޢު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެދޭއިރު ޚަރަދު ހޯދަން އެދެނީ 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޚަރަދުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން 

 ޔާންކުރަންވާނެއެވެ.ކޮންގޮތަކަށްކަން ކޯޓަށް ުހށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަ
 
 

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ނަަގއިދެވޭނެ ޚަރަދުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. )ނ( 

ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި ނަގައިދޭނެ  (1)   
 ؛ގައި Aޚަރަދުތައް މި ގަވާއިދުގެ އެޕެންޑިކްސް 

އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގަިއ  (2)   
 ؛ގައި Bނަގައިދޭނެ ޚަރަދުތައް މި ގަވާއިދުގެ އެޕެންޑިކްސް 

ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްެރކުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގަިއ  (3)   
 ގައި. Cނަގައިދޭނެ ޚަރަދުތައް މި ގަވާއިދުގެ އެޕެންޑިކްސް 

ހޯދުމަށް ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު 
 އެދޭ ފޯމު 

)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ  15މައްސަލައިގައި ޙުކުމް ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  )ހ(  .174
ތެރޭގައި ޚަރަދު ހޯދަން އެޭދ ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން މި ގަވާއިދުގެ 

ފުރިހަމަކޮށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޚަރަދު  37ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 
އެދި ހުށަހަޅާ ޚަރަދުތަކުގެ  ހޯދަން އެދޭ ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން  ހޯދަން

އެ ޚަރަދުަތއް އެއީ  ،ތަފްސީލު ބަޔާންކޮށް ކޯަޓްށ ހުށަހެޅުމުން
ނޑައަޅާނީ ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަރ  ނަގައިދެވިދާނެ އެކަށީގެންވާ ޚަރަދެއްތޯ ކަ
 ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކޯޓުގައި އަދާކުރާ މުވައްޒަފެކެވެ. 

ރަޖިސްޓްރަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކޯޓުގައި އަދާކުރާ ރަޖިސްޓްރަރ ނުވަތަ  )ށ(  
ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ، މުވައްޒަފު

ނޑައެޅުމާއެކު، ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ އަމުރެއް ދެފަރާތަށް  އަދަދު ކަ
ނޑިޔާރަދޫކުރަންވާނެއެވެ. އެ އަމުރުގައި ކޯޓުގެ  ކު ސޮއިކޮށް ކޯޓުގެ ފަ

ނޑު ޖަހަންވާނެއެވެ. ިމ ބަޔާންކުރެވުނު ޚަރަދުގެ އަމުރުގައިވާ ތައްގަ
ޚަރަދު ދޭންޖެހޭ ފަރާތުން ނުދީިފނަމަ، އެ ޚަރަދު ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ 

 އިޖުރާއަތުގެ ތެރެއިން  ތަންފީޒުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.

ކޯޓުން ޚަރަދު ބަލައި 
 ވަޒަންކުރުން 

ނޑައެޅުމުގައި ކޯޓުން ޚަރަދު ބަލައި ވަޒަްނކޮށް  )ހ(  .175 ޚަރަދުގެ އަދަދު ކަ
ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ހިސާބުކުުރމުގެ ބޭނުމަްށ ޚަޞްމުން ާޙޟިރުކޮށް 
ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް ގޮތްޮގތަށް ހެކި ހޯދުމުގެ ބާރު ރަިޖސްޓްރަރ 
ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މުވައްޒަފަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.
ޚަރަދަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި ފަާރތުން އެ ފޯމު ުހށަހެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން  )ށ(  



    

 

 ކޯޓް  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު މެޖިސްޓްރޭޓް
 6661015ފޯން:    aa.ukulhas@judiciary.gov.mv އީމެއިލް: | courts.gov.mvaa.ukulhas. ވެބްސައިޓް:

ގެ  334 78 ސަފްޙާ   
 

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓުން ބަލައި ވަޒަންކޮށް ަކނޑައަޅާ  60
ޚަރަދުގެ އަދަދު، ރަޖިސްޓްރަރ ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރަރގެ މަްސއޫލިއްޔަތު 

ނޑައަޅައި ނިންމަންވާނެއެވެ.  އަދާކުރާ މުވައްޒަފު ކަ

ޚަރަދުގެ އަމުރު މުރާޖަޢާ 
 ކޮށްދިނުމަށް އެދުން 

ވުރެ ގިނަ ަފނޑިޔާރަށްޚަރަދުގެ އަމުރުގައިވާ އަދަދާމެދު ހިތްހަމަ ނުެޖހޭނަމަ އެއް   .176
ނޑިޔާރުން ނޑިޔާރުމަސައްކަތްކުރާ ކޯޓެއްނަމަ އެކޯޓެއްގެ އިސް ފަ އަށް ފަ

ނޑިޔާރަހުށަހެޅިދާނެއެވެ؛ ނުަވތަ އެ ކޯޓަކީ އެންމެ  ކުރާ ކޯޓެއްނަމަ ެއ ކު މަސައްކަތްފަ
އަށް އެ އަމުރު މުރާޖަޢާކޮށްދިނުން އެިދ ފަނޑިޔާރުޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ކުރެޭވ މުރާޖަޢާގައި ނިންމާ ނިންމުމަީކ ޚަރަދާބެހޭ ގޮތުްނ 
 ނިންމާ އެންމެ ފަހު ނިންމުމެވެ. 

ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ 
މަރުޙަލާގައި ހިނގާ 

 ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތައް 
  

ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ހިނގާ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތައް ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް   .177
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތުން އެ ަމއްސަލައިގެ އަނެއް ޚަޞްމަށް ދޭންވާނެއެވެ. ޙުކުްމ 

ގެ ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ނަގައިދޭނީ އެ މައްސަލަ ނިސްބަތްވާ ޓްރެކު
 މައްސަލަތަކަށް ނަގައިދޭ ބާވަތުެގ ޚަރަދެވެ.

އިޚްތިޞާޞްގެ މައްސަލަތަކުގެ 
 ޚަރަދު 

އެ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ކޯޓަށް އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެްނނުާވ ކަމަށް އިއުތިރާޒު   .178
ކޮށްގެން ބެލެވޭ މައްސަލަތަކުގަިއ ވެސް ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 އެވެ.ކޯޓަށް ލިބިގެންވެ

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުދިނުމަށް 
 ކަނޑައަޅާގޮތް 

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދިނުުމގައި މައްސަލައިގެ ޙުކުމުގައި ބަޔާންކުރާނީ ހަމައެކަނި   .179
އެ މައްސަލައިގައި ޚަރަދު ދޭންޖެހޭނެތޯ އާއި ޚަރަދު ދޭންޖެހޭ ޚަޞްމަކީ ނުވަތަ 

ޚަރަދުގެ އަދަދު ބަޔާންކުރާނީ  ޚަޞްމުންނަކީ ކޮބައ ކަމާއި ޚަރަދު ދޭންޖެހޭ ގޮތެވެ.
 ޚަރަދުގެ އަމުރުގައެވެ.

 
 
 
 

 

އިޚްތިލާފެއް ނެތް 
މައްސަލަތަކާއި ކުދި 

މައްސަލަތަކުގައި ހެކި 
 ހާމަކުރުން 

އިޚްތިލާފެއްނުވާ ބާވަތުގެ މަްއސަލަތަކާއި ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން  )ހ(  .181
 ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި ހެކި ހާމަކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ. 

 ދަޢުވާ ފޯމާއެކު ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުްނ؛ (1)   
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ނޑިޔާރު އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި މައްސަލަ ބަލާ  (2)    އަންގާ  ފަ
ގޮތަކަށް އަދި އަންގާ މުއްދަުތގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަާޅ 

 ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުން.

ހެކިހާމަކުރުމުގެ އިސްތިސްނާ 
 ޙާލަތް 

އިޚްތިލާފެއްނުވާ ބާވަތުގެ މަްއސަލަތަކާއި ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން  )ހ(  .181
ވަނަ  313ބަލާ މައްސަލަތަކާއި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާގައިވާ އުޞޫލުން ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުްނ ބަާލ 
މައްސަލަތަކުގައި ހެކި ހާމަކުރުން ފިޔަވައި އެހެން މަދަީނ 

 އި، ޚަޞްމުން ހެކި ހާމަކުރާނެ ވަގުތާއި ގޮތް މައްސަލަތަކުގަ
ނޑިޔާރު އެ މައްސަލައެއްގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި  ކަނޑައަޅައި  ފަ

 ޚަޞްމުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

 މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގެ  ،މި ބާބުގެ ަދށުން ހެކި ާހމަކުރާނީ )ހ(  .182 ހެކި ހާމަކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު 
ގެ ލިސްޓް" އިންނެވެ. ހެކީްށ ތަްއޔާރުކުރާ "އާ އެއްގޮތަ 38ފޯމު 

ނޑިާޔރުއިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި  ނޑައަޅައި ތާރީޚުގައި ފަ ލިޔުންތަކުގެ  ،ކަ
 ލިސްޓު މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓުގައި ހިމަނާީނ އެ މައްސަލައާ ގުޅުން ހުރި އެންމެހައި  )ށ(  
ލިޔުންތަކެވެ. އެ މައްސަލައާ ުގޅުން ހުރި އެންމެހައި ލިޔުންތަަކކީ، އެ 
ޚަޞްމަކު އެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާ ލިޔުންތަކާއި، އެ ފަރާތުން ވަކާލާތުކުރާ 
ކަމަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފާނެ ލިޔުންތަކާއި، އެހެން ޚަޞްމަކު 

އެހެން  ވަކާލާތުކުރާ ކަމަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފާނެ ލިޔުންތަކާއި 
ޚަޞްމަކު ވަކާލާތުކުރާ ކަމަކަށް ބާރުލިބޭ ލިޔުންތަކާއި، ާޤނޫނެއްެގ ދަށުން 

 އެ ފަރާތުން ހާމަކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތަކެވެ.
މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރެވުނު ލިސްޓުގައި ހިމަނަންޖެހޭ އެއްވެސް  )ނ(  

ލޫމާުތ ލިޔުމެއް ގަސްތުގައި ހާމަނުކޮށް ވަންހަނާ ކުރުމާއި ދޮގު މަޢު
ނޑުމުގެ ޢަމަލެކެވެ.  ހިމެނުމަކީ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެ

ވަނަ  305ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓުގައި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ރ(  
މާއްދާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ތަރުތީބުން ފުރިހަމަކޮްށ، އަދި އެ 
ލިޔުމުގެ ލިސްޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަން 

ރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހެކި ހާމަކުރިކަމުގެ ބަޔާން ލިޔެ އެ ބަޔާނުގައި ކަށަވަ
 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ޚަޞްމުންނަށް ލިޔުންތަކުގެ 
 ލިސްޓު ކޯޓުން ރައްދުކުރުން 

 ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓު ޚަޞްމުން ކޯޓަށް ުހށަހެުޅމުން ލަސްނުކޮްށ   .183
އެ ލިސްޓުތައް ކޯޓުން ޚަޞްމުންނަށް ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު އެ 
 ލިސްޓުގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާެނ ގޮތާއި ވަގުތާއި، 
 އެ ލިޔުންތައް އެއް ޚަޞްމަކު އަނެއް ޚަޞްމަކާ ހިއްސާކޮށް، ދައްކައި، 
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ނަމަ އެކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުެގ އެ އެއިން ލިޔުމެއްގެ ނަކަލެއް ނަގަން ބޭނުންވާ 
 އިރުޝާދު ކޯޓުން ޚަޞްމުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

ހެކި ހާމަކުރުމުގެ ޚާއްޞަ 
   އުޞޫލުގެ އިޖުރާއަތު 

ހެކި ހާމަކުރުމުގެ އުޞޫލުން ޚަޞްމު ހާމަކޮށްފައިވާ ހެއްކަކީ  )ހ(  .184
ނަމަ، މައްސަލައިގައި ހެކި ބޭނުންާވ މިންވަރަށްވުރެ މަދު ހެކި ކަމުަގއިވާ

ނުވަތަ ބައެއް ލިޔުން ހާމަކޮށްފަިއ ނުވާނަމަ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގއިވާ ކަމެއް އަނެއް ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން  307

ކުރުވުމަށް ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި ޚަޞްމަކަށް ކޯޓަްށ 
މި ގަވާއިދުގެ  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މި ބާވަތުގެ ައމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ

އިްނނެވެ. މި ފޯމުގައި ޚަޞްމު އެދޭގޮތުގެ  31ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 
 ތަފްސީލު އަދި އަމުރުކުރަން އެދޭ ގޮތް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އަމުރެއް ނެރުމާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް  )ށ(  
އެ ލިޔުމުގެ  ނިންމުމުގައި މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ ކަންކަމަށާއި،

ވަނަ  302މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށާއި، ަމދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނުގެ 
 މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

ޚަޞްމަކަށް ނުވާ ފަރާތެއްގެ 
މައްޗަށް ހެކި ހާމަކުރުމަށް ކުރާ 

   އަމުރު

، ބައިގައި ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ ހިޔާޒަތުގައިދަޢުވާއެއްގެ ޚަޞްމަކަށް ނުވާ ފަރާތެއްގެ ކި  .185

ނުވަތަ ބެލުމުގެ ަދށުގައި، ނުަވތަ ބާރުގެ ދަށުގައި މައްސަލަާއ ގުޅިގެން އުފެދޭެނ 
މައުޟޫޢަކާ ގުޅުން ހުރި ލިޔުްނަތކެއް ހުންނާނެކަަމށް ެބލެވޭ ކޮންެމ މީހެއްގެ މައްޗަށް، 

ދި މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ އެ ލިޔުމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަމުރުކޮށް ދިނުމަށް އެ
 ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  31ފޯމު 

ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން 
ހެކި ހާމަކުރުމުގެ އަމުރަކަށް 

 އެދި ހުށަހެޅުން 

ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިްނ ހެކި ހާމަކުރުމަށް ކޯޓުގައި އެދުމަށް ޤާނޫނަުކްނ   .186
ހުއްދަކުރާ ހާލަތުގައި، މައްސަލައެއްގެ ޚަޞްމަކަށް ވާނެކަމަށް ބެލެވޭ މީހެއްގެ މައްޗަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހެކި ހާމަކުރުމުގެ  311މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
 އެފަދަ އަމުރަކަށް އެދޭނީ  އަމުރަކަށް އެދޭނަމަ، 

 އިންނެވެ. 31 މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު

ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން 
ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި ހެކި 

ހާމަކުރުމާބެހޭ ޚާއްޞަ 
  އިޖުރާއަތު

ކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަށް އަމުރު ނުކުރާހާ ހިނދަކު، ބޮޑެތި މަްއސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން   .187
މެހައި މައްސަލަތަކުގަިއ، ހެކި ހާމަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރާނީ މަދަީނ ބަލާ އެން

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ފެިށގެން އެ މާއްދާގައި  313އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތަށެވެ.

ލިޔުމެއް ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރަކަށް 
 އެދުން 

ބައެއް ހާމަކޮށްފިނަމަ އޭގެ ސަބަބުން ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް  ލިޔުމެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއްގެ   .188
އުނިކަން އަތުވެދާނެނަމަ، އެ ިލޔުމެއް ހާމަކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް 
ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް އެދެވިދާނެއެވެ. އެފަދަ އަމުރަކަށް އެދޭނީ  މި ގަވާއިދުގެ 

 އިންނެވެ. 31ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 
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ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ހެކިބަސް ހުށަހަޅާނީ ޢާންމުޮކށް ހުޅުވާލެވިފައިާވ   .189  ހެކިބަހާބެހޭ ޢާންމު އުޞޫލު 
ޝަރީޢަތެއްގައި ހެކިބަސްދޭ ީމހާ އަނގަބަުހން ހެކިބަސް ދީެގންނެވެ. ޝަރީޢަުތެގ 
އަޑުއެހުމެއް ފިޔަވައި، އެ ނޫން އަޑުއެހުމެއްގައި، ހެކިބަސް ހުށަހަޅާނީ ހެކިބަސްޭދ 

 ކިަބހުގެ ބަޔާނަކުންނެވެ. މީހާގެ ލިޔުމަކުން ދީފައިވާ ހެ

ހެކިބަހުގެ ބަޔާން އޮންނަންވީ 
 ގޮތް 

ވަކި ވާޤިޢާއެއް ސާބިތުކުރުމަްށަޓކައި ހެކިބަސް ބޭުނންވާ ކަންަކމާއި، އެ  )ހ(  .191
ވާޤިޢާއެއް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހެކިބަސްދޭނެ ފަރާތްތައް ހުށަހެޅޭެނ 

 ،ފަާރތްތަކާއިމިންވަރާއި، ޝަރީޢަތުގައި އަނގަބަހުން ހެކިބަސްދޭނެ 
ެހކިބަހުގެ ، ލިޔެފައިވާ ހެކިބަހުގެ ބަޔާނުްނ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތަކާއި

ބަޔާނުން ހެކިބަސްދޭނަމަ، ހެިކބަސްދޭ ފަރާތުގެ ބަޔާނުގެ ދިގުމިނާއި 
 ފަނޑިޔާރަށް އިްބތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި  ބަޔާން އޮންނަންވީގޮތް 

ނޑައެޅިދާނެއެވެ.    ކަ
 ހެކިބަހުގެ ބަޔާން އޮންނަްނވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގެ  )ށ(  

ގައިވާ ނަމޫނާ އާ އެއްގޮތަށެވެ. ހެކިބަހުގެ ބަޔާނުގައި  39ފޯމު 
 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިަމނާފަިއ އޮންނަންވާނެއެވެ.

 މައްސަލަ ނުވަތަ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު؛ (1)   
 މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންގެ މަޢުލޫމާތު؛ (2)   

 ހެކިބަސްދެނީ ކޮން ޚަޞްމެއްގެ ފަރާތުންކަން؛ (3)   

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި، ދާއިމީ އެޑްރެހާއި،  (4)   
ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރު، ސޮއި 

 އަދި އިނގިލީގެ ނިޝާން؛
އެގްޒިބިޓެއްގެ ހެކިބަހުގެ ބަޔާނުގައި ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންމެ  (5)   

 ނަންބަރު؛
 ބަޔާން ދީފައިވާ ތާރީޚް. (6)   

 ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިން 
  މެދުވެރިކޮށް ދެވޭ ހެކި 

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތް ކޯޓަށް ސީދާ ޙާޟިރުވުމުގެ ބަދަލުގައި، ޚާއްޞަ  )ހ(  .191
ޙާލަތްތަކުގައި، ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް އެފަރާތުން ހެކިބަސް 
ދިނުމަށް ކޯޓަށް ހުއްދަ ދެވިާދނެއެވެ. މިގޮތުން ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހުރީ 

ބޭރު ޝަރީޢަތް ހިނގަމުންދާ ރަށްޫނން އެހެން ރަށެއްގައި ނުވަތަ 
ޤައުމެއްގައި ކަމަށްވެފައި އޭނާ ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވުމަށް ދިގު މުއްދަތެއް 
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ނެގުމުގެ ސަބަބުްނ، ޢަދުުލ ިއންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ދިުގ މުއްދަތެއް 
ނޑިޔާރަށް ނެގުމުގެ ސަބަބުން، މައްސަލަ ލަސްވާކަމަށް  ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ  ފަ
 ތައް ކަމުގައި ބެލިދާނެއެވެ.ހިނދެއްގައި މިފަދަ ޙާލަތްތަކަކީ ޚާއްޞަ ޙާލަތް

ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހުރީ ޝަީރޢަތް ހިނގަުމންދާ ރަށް ޫންނ އެހެން  )ށ(  
ރަށެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ، މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިްނ 
ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް ނަގަންވާނީ އެ ރަށެއްގެ 

 ،އެ މިހަކީ ކާކުކަން ޔަޤީންކުރުމަށްފަހުކޯޓަށް އެ މީހާ ޙާޟިރުކޮށް، 
ނޑިޔާރެއްގެ  ކުރިމަތީގައި ހުވައި ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.  ފަ

ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހުރީ ބޭރު ގައުމެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ، އަދި އެމީހާ އަކީ  )ނ(  
ކާކުކަން މައްސަލަ ބަލާ ކޯޓަށް ކަށަވަރުކުރެވޭނަމަ، ވީޑިއޯ 

އެމީހެއްގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ހުރަހެއް  ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް
 ނެތެވެ.

އެ ލިޔުމަކީ ނުވަތަ ހެކިބަހުގެ ބަޔާނަކީ ތެދުކަމަށްބުނެ އިޤުރާރުވެ ސޮއިކޮށްފައިވާ   .192  ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުން
ލިޔުމެއް ކަމުގައިވެފައި، އެ ލިޔުމުގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދީފިނަމަ، އެމީހަކު ކޯޓުގެ 

ނޑީ ކަމުގައި ބަލައި، ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ ކުށަށް ޤާނޫނުގަިއ  ޙުރުމަތް ކެ
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ. ނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އަދަބު ކަ  ކަ

އިވުނުކަމަށް ބުނާ ހެކީގެ 
 ގޮތުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވޭ ހެކި 

ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިބަހުގެ ބަޔާނަށް މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި   .193
ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އެ ބަޔާން ހުށަހެޅި ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ބޭނުންވާނަމަ، ކޯޓުން އެ 
ނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު، އެ ބަޔާން ދީފައިވާ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތް  ނޫންގޮތަކަށް ކަ
ޙާޟިރުކޮށް އޭނާގެ ހެކިބަސް ޝަރީޢަތުގައި ނަގައިދިނުމަށް ކޯޓުގައި އެދެންވާނެއެވެ. 

ތުެގ މަރުޙަލާގައި ހެކިބަހުގެ ބަޔާނަށް ރިޢާޔަތްކުރެވޭީނ އެ ނޫން ގޮތަކަށް ޝަރީޢަ
 އިވުނުކަމަށް ބުނާ ހެކީގެ ގޮތުގަެއވެ.

އެފިޑަވިޓަކުން ހެކިބަސް 
 ހުށަހެޅުން 

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގަިއ ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނަކުން ލާޒިމުކުރާ ހާލަތުގައި   .194
ނޑައަޅައިފި  ހިނދެއްގައި ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ހެކިބަހުގެ ނުވަތަ ކޯޓުން އެފަދައިން ކަ

ބަޔާނުގެ ބަދަލުގައި ނުވަތަ ެހކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ބަޔާނުގެ އިތުރުން ހެކިބަސްޭދ 
 ފަރާތެއްގެ ހެކިބަސް ކޯޓަށް ހުށަެހޅޭނީ އެފިޑަވިޓް މެދުވެރިކޮށެވެ.

އެފިޑަވިޓްގެ ބޭނުމަށް 
  ހުވާކުރުން 

ކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި އަންނަނިިވ އެފިޑަވިޓްގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ހުވާ )ހ(  .195
 ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތީގައެވެ.

ނޑިޔާރަކު؛ (1)     ފަ
ނުވަތަ ބޭރު ގައުމެއްގަިއ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ (2)   

ނަމަ އެ ގައުމެއްގެ ޤާޫނނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތން 
 ނޯޓަރީ ޕަބްލިކް؛ ނުވަތަ  ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

ނޑައަޅާފައިވާ އެހެން ފަރާތެއް. (3)     ޤާނޫނެއްގައި ކަ
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( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހެކިބަހުެގ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
 ބަޔާނުގެ ބޭނުމަްށޓަކައި ހުވައިކުރުމަށް މި ކޯޓަށް ހުށަހަޅިދާނެއެވެ. 

ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ ޝަރުޠު 
 ފުރިހަމަވުން 

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިބަސްދޭ މީހަކީ ޤާޫނނުން ނުވަތަ ޝަުރީޢ މައްސަލައެއްގެ   .196
ގޮތުން ހެކިބަސް ދިނުމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މީހަކުކަން ކޯޓުން ކަށަވަރުކުރަން 

 ވާނެއެވެ.

ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ކުރިން 
 ހުވައިކުރުން 

ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ކުރިން ހެކިބަސް ދޭ މީހާ ޚަތިމުގައި އަތްލައިގެން  )ހ(  .197
 އަންނަނިވި އިބާރާތުްނ ހުވައި ކުރަންވާނެއެވެ. 
"މި މަޖިލީހުގައި އަހުރެންނާ ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގައްޔާއި، 
އަހުރެން ބުނާ ޮކންމެ ަބހެްއގައި ތެދުބުނުަމށާއި، ޙަޤީޤަާތ ޚިލާފަށް 

 ގަންދީ ހުވައިކުރަމެވެ."هللا ބަހެއް ނުބުނުމަށް މާތް  އެއްވެސް
އެ މީހަކު ހުވައި  ،ޚަތިމުގައި އަތްނުލެވޭ ޙާލަތުގައި ހުރި މީހަކުނަމަ )ށ(  

 ކުރާއިރު ޚަތިމު އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި ބޭއްވިދާނެއެވެ.
ހެކިބަސް ނަގަންވާީނ  ،ހެކިބަސްދޭން ހުރީ ޣައިރު މުސްލިމެއްނަމަ )ނ(  

 ،ދޮގު ވާހަކައެއް ުބެނފިނަމަ ،ތެދުބުނުަމށް އޭނާ އިޤްރާރުވާ ކަމަށާއި
ޤާނޫނީގޮތުްނ އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅު އެޅޭނެކަން އޭނާއަށް ެއނގޭކަން 

 އޭނާގެ ބަޔާން ނެގުަމށްފަހުއެވެ. ،ބަޔާންކޮށް
 
 
 
 
 

 

ވަކި ކަމެއް އިވުނުކަމަށް ބުނެ 
  ދޭ ހެކި

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ތިރީސްވަނަ ބާބުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ވަކިކަމެއް އިވުނު   .198
ކަމަށް ބުނެ ދޭ ހެކިބަހަކީ ޝަރީޢަތަށް ހެކިބަސްދޭ މީހަކަށް ސީދާ ފެނުނު އެއްޗެއް 

މީހަކަށް ވަކި ކަމެއް ފެނުނު ނުވަތަ އިވުނު އެއްޗެއް ބަޔާންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، އެހެން 
ކަމަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަްށ ވަކި އެއްޗެއް އަޑުއިވުނު ކަމަށް އެމީހަކު ބުިނ 

 ބުނުމެއް، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ައޑުއިވުނު ކަމަށް ބުނެ ދޭ ހެކިބަެހވެ.

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 ސާބިތުކުރުމަކާ ނުލައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ޝަރީޢަތަްށ 

 ބަލައިގަނެވޭނެ ލިޔުމެކެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި، ވަކި ލިޔުމަކީ ވިޔަފާރިއެއްގެ ނުވަތަ  )ށ(  
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ ރެކޯޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލިޔުމެއްކަމަށް 
ބެލެވޭނީ، އެ ލިޔުމެއް ނިސްަބތްވާ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ އިދާރާއެއްގެ 
 އޮފިސަރަކު/ހުއްދަދެވިފައިވާ މުވައްޒަފެއް 

ގައި ސޮއިކޮށް، އެ ތަނެއްގެ ސިއްކައެއް އެ ލިޔުމުގައި އެ ލިޔުމު
 ޖަހާފައިވާނަމައެވެ.

މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ވަިކ ލިޔުމަކާ  )ނ(  
ގުޅޭގޮތުން މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި/ނުވަތަ )ށ( އަށް ޢަމަލުުނކުރެވޭނެ 

ނޑައެޅިދާނެއެވެ.  ކަމުގައި ކޯޓަށް ކަ
 
 

 

ޚަބީރުންގެ ހެކި ބަސް 
  ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތުގައި ހެކިބަސް ނެގުމަށްޓަކައި ޚަބީރަކު  )ހ(  .211
ޙާޟިރުކުރެވޭނީ، އަދި މައްސަލައިގެ ހެކީގެ ތެރޭގައި، ޚަބީރެއްގެ ރިޕޯޓު 

 ހިމެނޭނީ ކޯޓުގެ ހުއްދައާއެކުގައެެވ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ހުއްދައަށް އެދި ކޯޓަށް ުހށަހަޅާީނ  )ށ(  

 40އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭގޮަތްށ، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 
 އިންނެވެ.

 ޚަބީރުގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ އަންދާޒާ؛ (1)   
 ދާިއރާ؛ޚަބީރުގެ ހެކިބަސް ބޭނުންވާ  (2)   
 ހެކިބަސް ނަގަނީ ކޮންކަންތަްއތަކަކާ ގުޅިގެންކަން؛ އަދި (3)   
 ޚަބީރުގެ ނަން. (4)   

އިލްމީ / ޚަބީރުގެ ޝަރުޠު 
 ސަނަދު 

މި ބާބުގެ ަދށުން ހެިކބަސް ެނގުމަށް ހުށަހެޅޭ ޚަބީރަކީ، އެ ޚަބީރެއްގެ ހެކިބަސް   .211
ކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ހުއްދަލިބިފައިާވ ނެގުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދާއިރާަގއި ރެޖިސްޓަރީ 

ފަރާތެއް ނުވަތަ އެ ދާއިރާއެްއގެ ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ ހުރި ަފރާތެއް ކަމަށް ކޯޓަްށ 
 ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެެއވެ.

ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ނުވަތަ 
އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި 

  ޚަބީރުން ހެކިބަސް ނެގުން

ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ނުވަތަ  )ހ(  .212
އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ބެލޭ މައްސަލައެއްގައި، ޚަބީރެއްގެ 
ނޑައަޅާަފއިވާ ވަކި  ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ ޮކންމެ ޚަޞްމަކަށް ދެވޭނީ، ކަ
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 ށެވެ. ކަމަކާ ގުޅިގެން އެންމެ ޚަބީރެއްގެ ހެކި ހުށަހެޅުމަ
ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ނުވަތަ އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ބެލޭ  )ށ(  

މައްސަލައެއްނަމަ، އެ މައްސަލައެއްގައި އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި 
ޚަބީރު ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުްނވާކަމަކަށް 

ނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ޚަބީރުގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް މަްއސަލައިގެ  ފަ
 އަޑުއެހުމަކަށް އޭނާ ޙާޟިރުކުރެވިދާނެއެވެ.

ޚަބީރުގެ ރިޕޯޓުގައި 
 ހިމަނަންޖެހޭ ބައިތައް 

 ޚަބީރުގެ ރިޕޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އަންނަނިވި ބައިތައް ހިަމނަންވާނެެއވެ.   .213

 ޒިންމާތައް އެނގޭކަން؛ކޯޓުގެ މައްޗަށް ޚަބީރަށް އޮތް  )ހ(  
 އެ ޒިންމާތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުުކރިކަން އަންގައިދޭ ބަޔާނެއް؛ އަދި )ށ(  
 ރިޕޯޓު އެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ އިރުޝާދުތައް.  )ނ(  

 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.މި ކޯޓުގައި ތަންފީޒީ ޑިވިޝަނެއް  )ހ(  .214 ތަންފީޒީ ޑިވިޝަން 

ކޯޓުގެ ތަންފީޒީ ޑިވިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ތަންފީޒީ މައްސަލަތަްއ ބަލާނީ  )ށ(  
ނޑިޔާރުންކޯޓުގެ ހުރިހާ  ގެ މެދުގައި މައްސަލަތައް ހަމަހަމައަށް ފަ

ނޑިޔާރުންބެހިގެންދާނޭ އުޞޫލަުކން ކޯޓުގެ ހުރިހާ  ގެ މެދުގައިއެވެ. އެއް ފަ
ނޑިޔާރަށް ނޑިޔާރުންވުރެ ގިނަ  ފަ  ފަނޑިޔާރު މަސައްކަތްކުރާ  ފަ

ކޯޓުތަކުގައި ތަންފީޒީ ޑިވިޝަންެގ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސް ކުރާނީ ކޯޓުގެ 
ނޑިޔާރުއިސް  އެވެ. ފަ

ތަންފީޒީ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު ބެލުމަށްފަުހ، ަތންފީޒީ ޑިވިޝަަނށް ނުވަަތ  )ނ(  
ނޑިޔާރުންތަންފީޒީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިތުރު  އްޔަން ކުރުމަށް ޢަ ފަ

 ހުރަހެއް ނެތެވެ.
ތަންފީޒީ ޑިވިޝަނުން އެ ޑިވިޝަނުގެ މަސައްކަތް ހިންގި ގޮތާއި  )ރ(  

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި ތަންީފޒު ކުރެވުނު އަދި ތަންފީޒު ނުކުރެވި ހުރި 
)ހައެއް(  6މައްސަލަތަކެއް ހުރިނަމަ ހުރި ސަބަބު ބަޔާންޮކށް ކޮންމެ 

ނޑިޔާރުޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމަހަކުން އެ  އަށް ރިޕޯޓެއް ފަ
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކޯޓުގެ ތަންފީޒީ ޑިވިޝަނަށް ެއހީތެރިވެދޭނީ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާެގ އަގުކުރާ  )ބ(  
ކޮމިޓީންނެވެ. ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގެ އަގުކުރާ ކޮމިޓީގައި މަދުވެގެން އެއް 
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 ުހންނަންވާނެއެވެ.ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންޓަކު 
ން އެެހންގޮތަކަށް މި ކޯޓުގެ ތަންފީޒީ މަސައްަކތް ކުރާނީ، މި ކޯޓު  )ޅ(  

ނޑައަޅާފައިނުވާނަމަ، މި ކޯޓު ހިމެނޭ ޖުޑިޝަލް ާދއިރާއަށް  ކަ
ޢައްޔަންކުރެވޭ، ތަންފީޒީ އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

 ސަރުންނެވެ. )ތިނެއް( ތަްނފީޒީ އޮފި 3ޢައްޔަން ކުރެވޭ 
ތަންފީޒީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ަޢއްޔަން ކުރެވޭ ތަންފީޒީ އޮފިސަރުންނަށް  )ކ(  

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކަ
 މަތިން އެކަށޭނަ ތަމްރީން ދޭންާވނެއެވެ.

ތަންފީޒީ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކު ޙުކުމެއް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޭބނުމުގައި  )އ(  
މީހެއްގެ ގޮވަތި ގެދޮރަށް، ނުވަތަ އޮފީހަކަށް ވަންނަނަަމ، ނުވަތަ 
އުޅަނދަކަށް އަރާނަމަ، ނުވަަތ ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރާނަމަ، ނުވަަތ 

ސޮއިކޮށް  ނޑިޔާރުފަމުދަލެއް ހިފަހައްާޓނަމަ އެކަމެއް ކުރަންވާނީ ތަންފީޒީ 
ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓު އަމުރެއް އޮވެެގންނެވެ. މި ކޯުޓ އަމުރު އޮންަންނވާނީ މި 

 ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. 41ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 

 ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަްށ އެދޭނީ  )ހ(  .215 ތަންފީޒު ކޮށްދިނުމަށް އެދުން 
ގައިވާ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް އެދި  42ޖަދުވަލުގެ ފޯމު މި ގަވާއިދުގެ 

   ހުށަހަޅާ ފޯމުންނެވެ.
ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ތަންފީޒު ކޮށްދިނުމަށް އެދެވޭނީ ކޯޓުން ޮކށްފައިވާ  )ށ(  

ނޑައަޅާފައިވާ  ޙުކުމުގައި ނުވަތަ ނެރެފައިވާ އަމުރުގައި އެ ކަމަކަށް ކަ
 މުއްދަތު ހަމަވުމުންނެވެ.

ތަންފީޒު ކުރަން އެދެނީ ރަުހނެްއ ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމެއްނަަމ، ޙުކުމް  )ނ(  
ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ދަރަނިވެރިޔާގެ މިލްކުގައި 
ހުރި މުދަލުގެ ތަފްސީލު ހޯދުމަްށ ވީ ވަރަކުން އަރަނިވެރިޔާ މަސައްކަތް 

ލު ޙުކުމް ތަންފީޒުކުުރމަށް އެދޭ ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެގޮތުން ިލބޭ ތަފްސީ
 ފޯމުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ތަންފީޒު ފޯމާއެކު 
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 

ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމާއެކު އަންނަނިވި ލިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާުތ   .216
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 އަމުރުގެ ކޮޕީ.ތަންފީޒުކޮށްދިނުަމށް އެދޭ ޙުކުމް ނުވަތަ  )ހ(  
ތަމްސީލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ  )ށ(  

 އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޯމު.
ނޑައަޅާ ފަރާތެއް ޢަްއޔަންކޮށް  )ނ(   ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ ތަމްސީުލކުރުމަށް ކަ

 ލިޔުންަތއް.ފާސްކޮށްފައިވާ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން ނުވަތަ ޤަރާރު ފަދަ 
ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީއެއް ލިބިގެން ހުށަހަޅާނަމަ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީގެ  )ރ(  
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 ކޮޕީ.
ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދާ ހުރި ތަނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފަދަ ތަްނީފޒުކުރުމަށް  )ބ(  

 އެހީއަކަށްވާނެ ކަމަށް އަރަނިވެރިޔާއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު.
ޙުކުމަކީ ރަހުނު ނުހިމެޭނ ފައިސާގެ ޙުކުމެއްނަމަ، ތަންފީޒުކުރަން އެދޭ  )ޅ(  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަޅައިދިނުމަްށ  372މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
 އެދޭ ފިޔަވަޅުތައް.

ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ތަންފީޒު ކޮށްދިނުމުގެ މައްސަަލ ހުށަހަޅާ  )ހ(  .217 ފޯމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން 
)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ  03 ދުވަހުން ފެށިެގން ރަސްމީ

 ބަލައިގަތުމާމެދު ގޮތެއް ިނންމަްނވާނެއެވެ.
ޙުކުމް ތަންފީޒުކޮށްދިނުމުގެ މަްއސަލަ ބަލައިގަނެވެން ނެތްކަމަްށ ކޯޓުން  )ށ(  

 30ނިންމާ ނިންުމން އޮންަނންވާީނ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު 
 ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.

ފޯމެއް ހުށަހެޅުމެއްނެތި 
ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ ޙުކުމްތަކާއި 

 އަމުރުތައް 

ޙުކުމެއް  ، ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ތަންފީޒު ޮކށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައި ނުިވނަމަވެސް  .218
ނުވަތަ އަމުރެއް ތަންފީޒު ކުރުމަށް މަތީ މަރުޙަލާއެއްގެ ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފިނަމަ، ެއ 

 ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޯޓުން ފަށަން ވާނެއެވެ.

ތަންފީޒުކުރަން ހުށަހެޅިކަން 
 އެންގުން 

ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެކަން  ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް އެދި މައްސަލައެއް )ހ(  .219
 ފަރާތަށް އަންގަންވާެނއެވެ. ދަޢުވާލިބޭ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ އެންުގން އަންގައި ފޮނުވާ ނޯޓިސް ޮއންނަންވާީނ  )ށ(  
ގައިވާ ނަމޫނާާއ އެއްގޮތަށެވެ.  30މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގެ ފޯުމ 

އަރަނިވެރިޔާ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމުގައި އަޅައި ދިނުމަްށ 
ޙާޟިރުގައި އެދިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ދަރަނިވެރިޔާގެ ޣައިރު 

 އަޅައިދޭން އެދިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް 
 މި ނޯޓިހުގައި ކޯޓުން ބަޔާންކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ.

ތަންފީޒު ކުރުމުގެ  ނޯޓިސް 
 ރައްދުކުރުން 

އަންނަނިވި ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަަކށް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ބަލާނީ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ    .211
ވަތަ ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ދަޢުވާލިބޭ މައްސަލައިގައި ފޮނުވަންޖެހޭ ނޯޓިސް ނު

 ފަރާތަށް ރައްދުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.
ދަޢުވާލިބޭ ފަާރތް ނުވަަތ އެަފރާތް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކަްށ ނޯޓިސް  )ހ(  

 ނުވަތަ އަމުރު ރައްދުކުރުން.
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް ކަމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާުތްނ ކޯޓަށް  )ށ(  

 އަންގާފައިވާ އެޑްރެހަކަށް ނޯޓިސް ނުވަތަ އަމުރު ރައްދުކުރުން.
މެއިލް އެޑްރެހެއްކަމަށް ދަޢުވާލިޭބ -ދަޢުވާލިބޭ ފަާރތުގެ ޕޯސްޓް ނުަވތަ އީ  )ނ(  

ފަރާތުން ކޯޓަްށ އަންގާފައިާވ ޕޯސްޓް ނުވަތަ އީމެއިލް އެޑްރެހަކަށް 
 ނޯޓިސް ނުވަތަ އަމުރު ފޮނުވުން.
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ރާަތށް ލިޔުމެއް ރައްދުކުރެވޭނެ ނަންބަރެއް ކަމަށް މައުޟޫޢީ ދަޢުވާލިބޭ ފަ )ރ(  
ޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކޯޓަށް އަންގާފައިވާ ަނންބަރަކަްށ 

 ނޯޓިސް ނުވަތަ އަމުރު ފޮނުވުން.
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަކީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ، އެ ފަރާތުގެ ރަޖިސްޓްރީ  )ބ(  

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ދީފައިވާ އެޑްރެސް ކަމަށް އެ ޝަޚްޞެއް 
މެއިލްއަކަށް ނުވަތަ ަނންބަރަކަށް ނޯޓިްސ ނުވަތަ -އެޑްރެހަކަށް ނުވަތަ އީ 

 އަމުރު ފޮނުވުން.
މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ނޯޓިސް ނުޮފނުވިއްޖެ  )ޅ(  

ަފރާތެއްގެ ޙާލަތެއްގައި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުގެ މަސްއޫލުވެރިއަކަށް ނުވަތަ އެ 
މެއިލްއަކަށް ނުވަތަ ަނންބަރަކަށް ނޯޓިްސ ނުވަތަ -އެޑްރެހަކަށް ނުވަތަ އީ 

 އަމުރު ފޮނުވުން.
މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ނޯޓިސް ނުޮފނުވިއްޖެ  )ކ(  

ޙާލަތެއްގައި ކުންފުންޏެއްނަމަ އެ ކުންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރއެއްގެ އެޑްރެހަށް 
 އީމެއިލްއަށް ނުވަތަ ަންނބަރަކަށް ނޯޓިސް ނުވަތަ އަމުރު ފޮނުވުން.ނުވަތަ 

ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްގެ 
މަސްއޫލުވެރިން ކަމުގައި ބަލާނެ 

 މީހުން 

ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްގެ   .211
 މަސްއޫލުވެރިން ކަމުގައި ބަލާނީ އަންނަނިވި މީހުްނނެވެ.

 ކުންފުންޏެއްނަމަ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރުން. )ހ(  
 ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ ނުވަތަ ޕާޓްނަރުން. )ށ(  
ކްލަބެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްނަމަ ރައީސް ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ  )ނ(  

 މެންބަރުން.
މަސްއޫލިއްޔަތު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްނަމަ ޕާޓީ ތަމްސީލުކުރުމުގެ  )ރ(  

 ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާ ފަރާތް.
 ،މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބުނާަފަދ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ނުވާނަމަ )ބ(  

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ރައީސް ނުވަތަ ޗެއަރޕަރސަން ނުވަތަ ނައިުބ ރައީސް 
 ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް.

ކުންފުނީެގ ލޯކަލް  ،ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއްނަމަ-ރާއްޖޭގައި ރީ  )ޅ(  
 ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް.

އެ ތަނެއްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު  ،މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްނަމަ )ކ(  
 ރައީސް ނުވަތަ މެންބަރުން.

ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ތަންފީޒު 
 ކުރާނެ ގޮތް 

އެދި ހުށަހަޅާ ޙުކުމްތަކާއި އަމުރުތައް ތަންފީޒު ކުރާނީ ތަންފީޒުކޮށްދިނުަމށް  )ހ(  .212
 އެ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އެ އަމުރެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

އާބިޓްރޭޝަނުގެ އެވޯޑު ުނވަތަ އާބިޓްރޭަޝނަށް ުހަށހެޅިފައިވާ  )ށ(  
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މައްސަލައެއްގައި ނެރެފައިވާ އަމުރުތައް ތަންފީޒު ކުރާނީ  ދިވެިހރާއްޖޭގެ 
އާބިޓްރޭޝަންގެ ޤާޫނނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިާވ ގަވާއިދާ 

 އެއްގޮތަށެވެ.

ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ 
 މައްސަލަތައް ބެހިގެންވާ ގޮތް 

 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެހިގެންވަނީ އަްނަނނިވި ގޮތަށެވެ.  .213
 ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލަ.ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް  )ހ( 

 ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލަ. )ށ(  
 ފައިސާ ނުހިމެނޭ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލަ. )ނ(  

ތަންފީޒު ކުރުމުގައި 
 ޢަމަލުކުރާނެ ޢާންމު އުޞޫލު 

ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ތަންީފޒުކުރުމަށް  )ހ(  .214
މައްސަލަތަކުގައި ވެސް އިސްކަންދޭން ވާނީ އަަރނިވެރިޔާގެ 
މަޞްލަޙަތަށެވެ. ތަންފީޒު ކުުރމުގެ މަރުޙަލާގެ އެއްވެސް ހިސާބަކުން 
ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުާވިލބޭ ފަރާތަްށ ދޭން ބޭނުންާވ ކޮންމެ 

 ފުރުޞަތެއް ކޯޓުން ދޭންވާނެއެވެ.
ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދޭ ލުއިގެ ސަބަބުން ކޯޓުގެ ވަގުތު އެކަށިގެންނުާވ  )ށ(  

ގޮތެއްގައި ގެއްލިގެންދާކަމަށް ޯކޓަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ަދޢުވާކުރާ 
ފަރާތުން ދޭ ފުރުޞަތު ކޯޓު އަމުރަކުން ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ 

ނޑިޔާރަށްބަލާ   ލިބިގެންވެއެވެ. ފަ

ން ދޭން ފަރާތު  ދަޢުވާކުރާ 
ބޭނުންނުވާ ފުރުޞަތެއް ކޯޓުން 

 ނުދިނުން 

ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާކުރާ  )ހ(  .215
ފަރާތުން ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތަށް ދޭން އިންކާރުކުރާ ފުރުޞަތެްއ ކޯޓުން 

 ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

ނުކޮށްގެން ހުށަހެޅޭ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު  )ށ(  
މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް އޮންނަ ދުވަހު ނުވަތަ ގިނަވެގެން 

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތުެގ ތެރޭގައި ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ތަންފީޒު  7
ކުރާނެ ކަމަށް ދަޢުވާލިބޭ ަފރާތުން ކޯޓުގައި ބުނެިފނަމަ އެކަމުގެ 

)ހަތެްއ( ދުވަހުގެ މުއްދަތު  7ގެން އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ގިނަވެ
 ދިނުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން 
 ފަސްކުރުން 

ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމަށް މަތީ މަރުޙަލާގެ  )ހ(  .216
ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ތަންފީުޒކުރުމުގެ  ،ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފިނަމަ

ތް ވަގުތުން ހުއްޓާލައި، ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ މަސައްކަ
އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް ދޫކޮށްލެވޭނެއެވެ. ނުަވތަ ވަކި ގޮތަކަްށ 

އެ ގޮތަށް  ،ޢަމަލުކުރުމަށް މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން އަންގާފައިވާނަމަ
 ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރެއްގެ ވަކި ބައެއް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމަށް  )ށ(  
އަމުރުކޮށް، ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ އެހެން ބައެއް 



    

 

 ކޯޓް  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު މެޖިސްޓްރޭޓް
 6661015ފޯން:    aa.ukulhas@judiciary.gov.mv އީމެއިލް: | courts.gov.mvaa.ukulhas. ވެބްސައިޓް:

ގެ  334 90 ސަފްޙާ   
 

ތަންފީޒުކުރަން މަތީ މަރުޙަލާެގ ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފައިވާ ާޙލަތުގައި، 
ކުރުމުގެ  ތަންފީޒު ކުރުން ފަސްކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައިނުވާ ބައި ތަންފީޒު 

 މަސައްކަތް ކޯޓުން ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި އެ ބައެއް  )ނ(  

މި ގަވާއިދުގައި  ،ތަންފީޒުކުރުމަށް މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނާއި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތްނ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ކޯޓުން 

 އެވެ.އަޅަންވާނެ

ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް 
 ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލަ 

ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި  )ހ(  .217
 އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންވާނެއެވެ. 

ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދާ ހުރި ަތނާއި ޙާލަތު ލިޔުމަކުން ބަޔާްނ  (1)   
 ރަހުނު ެބހެއްޓި ފަާރތަށް އެންގުން. ކޮށްދިނުމަށް

ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ އެއިރެއްގެ އަގަކީ ކޮބައިކަމާމެދު  (2)   
ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތާއި ރަުހނު ހިފި ފަރާތުން އެއްބަސްާވ 

 މިންވަރެއް އޮތްތޯ ބެލުން.
 ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ އެއިރެއްގެ އަގަކީ ކޮބައިކަމާމެދު (3)   

ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތާއި ރަުހނު ހިފި ފަރާތުން އެއްބަސްާވ 
މިންވަރެއް ނެތްނަމަ، އަގުކުުރމަށް ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވާ 

 ތިންވަނަ ފަރާތެއް ވޭތޯ ބެލުން.
ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ އެއިރެއްގެ އަގަކީ ކޮބައިކަމާމެދު  (4)   

ފަރާތުން އެއްބަސްާވ ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތާއި ރަުހނު ހިފި 
މިންވަރެއް ނެތިފައި، އަގުކުރުމަށް ދެ ފަރާުތން އެއްބަސްާވ 
ތިންވަނަ ފަރާތެއް ެނތްނަމަ ތަންފީޒީ ޑިވިޝަނުގެ ނުވަަތ 
ޖުޑިޝަލް ދާއިރާގެ އަގު ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮށް ރަހުނުކުރެވިފައިވާ 

 މުދަލުގެ އެއިރުގެ އަގު ހޯދުން.
އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުގައި ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދާ  (5)   

ރަހުނުކުރެވިފައިވޭތޯ ދަރަނިވެިރޔާގެ ފަރާތުންނާއި ދައުލަތުެގ 
 ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން.

އެއް މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން އެއް މުދަލަށްވުރެ ގިނަ މުާދ  (6)   
 ރަހުނުކުރެވިފައިވާނަމަ ވިއްކާުލމުގެ ހުއްދަ ދޭނެ މުދަލާިއ،

ނޑައެޅުން.  ވިއްކުމުގައި އިސްކަންދޭނެ ތަރުތީބު ކަ
ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދަލަކީ ބައިކޮށްގެން ވިއްކޭފަދަ މުދަލެއްނަަމ  (7)   

ނޑައެޅުން.  އެ މުދަލުން ވިއްކުމުގެ ހުއްދަދޭނެ މިންވަރެއް ކަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްޓަކައި ޙުކުމް  )ށ(  
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 ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން
)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަްނވާނެއެވެ.  14

މި އަޑުއެހުން ވީޑިއޯ ކޮންފެރެންސްގެ ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ވެސް 
 ބޭއްވިދާނެއެވެ. ތަްނފީޒީ ޑިވިޝަނުގެ ކޮންމެ އަޑުއެހުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ 

ނޑިޔާރު ލިޔެ ބަލަހައްޓަންާވެނއެވެ. އެ ޔައުމިއްޔާ އެ މައްސަލައެއްގެ  ފަ
 ފައިލުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ރަހުނު ހިމެނޭ މައްސަލައެއްގައި 
ފަރާތާމެދު އެހެން  ދަޢުވާލިބޭ 

 ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުން 

ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި  އެ  )ހ(  .218
މުދަލެއް ވިއްކައިގެން ދަރަނި އަދާކުރެވޭނެ ރަހުނެއް ހުރިނަަމ،  އެ 
ދަރަނި ނުދައްކައިގެން  ބަންދުކުރުމުގެ ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމުގެ 

 އަމުރެއް ނެރެގެންނުވާނެއެވެ. 
ނޑައިގެން، ދަރަނި  )ށ(   ނުދެއްކުން ފިޔަވައި އެހެން ގޮތަކަށް ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކަ

ނޑި ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކަށް މި މާއްދާ  ކޯޓުގެ ޙުރުމަތްކެ
 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ޙުކުމް ، ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި )ނ(  
ޅުމުގެ ގަސްތުގައި ފިލައިފިނަމަ، ނުވަތަ ތަންފީޒު ކުރުމަށް ހުރަސް އެ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ިހނގަްއޖެނަމަ ނުވަތަ އެ ނޫން ވެްސ ގޮތަކަށް 
ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް ގަސްތުގައި ހުރަސް އަޅަމުންދާނަމަ، އެ މީހެއްގެ 
ޣައިރު ޙާޟިރުގައި އެ މުދަލެއް ނީލަމުގައި ވިއްކައިގެން އެ ޙުކުމް 

 ނެ އެވެ.ތަންފީޒުކުރަންވާ

ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތާއި ރަުހނު ހިފި ފަރާތާއި ގެރަންޓަރުްނގެ މެދުގައި އެހެން   .219 ދަރަންޏަށް ޒިންމާކުރުވުން 
ގޮތަކަށް އެއްބަސްވެފައިނުވާނަމަ، ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުެގ 
މައްސަލަތަކުގައި އެ ދަރަންޏަކާ ގުޅިގެން ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީ ދީފައިވާ ގެރަންޓަރެއް 

ންތަކެއް ތިިބަނމަ، ގެރަންޓަރުންގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރާނީ، ނުވަތަ ގެރަންޓަރު
ރަހުނު ކުރެވިފައިވާ މުދާ ވިއްކައިގެން ދަރަނި އެކުގައި ޚަލާޞް ނުވިނަމައެވެ. ެއ 

 ހާލަތުގައި 
 އެ ދަރަންޏަކީ ރަހުނު ނުހިމެނޭ ސާބިތު ދަރަންޏަކަށް ބަދަލުވެގެްނދާނެއެވެ.

 ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ 
 ދިނުން 

ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ ވަކި ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަމަވުމުން  )ހ(  .221
ކަމަށް ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ މައުޟޫޢީ މައްސަލައިގެ ޙުކުމުގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ، ރަުހުނ ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނީ އެ 

 ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަމަވުމުންނެވެ. 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވެފައި  )ށ(  

އޮތްނަމަވެސް ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތުން ރަހުނު ސަލާމަތްކުރުމަށް އެދޭނަމަ 
ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނީ އެ ނުކުތާއާމެދު ރަހުނު ހިފި 
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 2ދުެވގެން ފަރާތާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ަރހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތަށް މަ
 )ދޭއް( މަސް ދުވަހުގެ ފުރުޞަުތ ދިނުމަށްފަހުއެވެ.

ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ޮއްނނަންވާނީ ިމ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަުލގެ ފޯމު  )ނ(  
 ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. 43

ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދައިގައި މަދުވެގެން އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު  )ރ(  
 ވާނެއެވެ.ހިމެނިފައި ވާން

 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު. (1)   
 މައުޟޫޢީ ޤަޟިއްޔާގެ ނަންބަރު. (2)   
 ރަހުނު ބެހެއްޓިފަރާތާއި ރަހުނު ިހފިފަރާތް. (3)   
 ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދަލަކީ ކޮބައިކަން. (4)   
 ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް. (5)   
 ހުއްދައަށް އެދުނުފަރާތް.ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ  (6)   
ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ިދން ތާރީޚާ ހަމައަށް ދަރަނީެގ  (7)   

 ބާކީގައި އޮތް މިންވަރު.
 ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދޭންޖެހޭ ސަބަބު. (8)   
 ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދެމިއޮންނާނެ މުއްދަތު. (9)   
ލިބުނު ފައިސާއާމެދު ޢަމަލުކުރިގޮތާއި، ރަހުނު ވިއްކާލައިގެން  (10)   

މުޢާމަލާތް ނިމުނުއިރު ދަރަނި ޚަލާޞްވެފައިވާކަން ނުވަތަ 
ނޫންކަން ކޯަޓށް އެންގުމަށް ހުއްދަ ދެވޭ ފަރާތުގެމައްޗަްށ 

 އަމުރުކުރެވިފައިއޮތުން.
 ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދިން ގޮތް. (11)   
މެދުގައި އެއްބަސްވެފައި ނުވާނަމަ، އެހެން ގޮތަކަްށ ޚަޞްމުންެގ  )ބ(  

ދަރަންޏަކާ ގުޅިގެން އެއް މުދަލަށްވުރެ ގިނަ މުދާ ރަހުނުކޮށްފައިވާނަމަ، 
އަދި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މުދާ ވިއްކައިގެން ދަރަނި އަދާކުރެވިދާނެ ކަމަށް 
ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ފުރަތަމަ ވިއްާކލަން ހުއްދަދޭނީ އެ ދަރަނި އަދާކުރެވޭނެ 

 ގެ އަގެއް ހުރިކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަށްވާ މުދަލެވެ.މިންވަރު

މުދަލަކުން ލިބޭ ކުލި ކޯޓަށް 
 ދެއްކުން 

ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭއިރު، އެ މުދާ   .221
 ނުވަތަ ރަހުނުކުރެވިފައިވާ އެއްެވސް މުދަލެއް ހުރީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް 

ދޫކޮށްފައި ކަމަށްވާނަމަ، ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލަ ކޯޓަްށ ހުށަހެޅުމާއެކު، އެ 
މުދަލަކުން ލިބޭ ކުލި ކޯޓަށް ދަްއކަމުން ގެންދިއުމަށް އެ މުދަލެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެްނ 

 އުޅޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ.

 ރަހުނު ތަންފީޒުވަންދެން 
ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމެއް 

ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ރަހުނު  )ހ(  .222
ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދިންނަމަވެސް، ރަހުނު ވިއްކާލެވި، ރަހުނުގެ 
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އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް އަންނަންދެން އެ ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކޮށްގެން  ނުކުރުން 
 ނުވާނެއެވެ.

އެ ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ހިމެނޭ ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ އިޖުރާއަތާއި ގުޅިގެން  )ށ(  
ހުށަހެޅޭ ކަންކަން ބަލަިއ، އެފަދަ ކަމަކާ ގުޅިގެން ކޯޓުން އަޅަންޖެހޭ 
ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނީ އެ ޤަޟިއްޔާގައި ނެރޭ އަމުރުތަކާއި ދޭ 

 ނޯޓިސްތަކުންނެވެ.
އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި  ރަހުނު ހިފި ފަރާތުން ރަހުނު ވިއްކާލަނީ )ނ(  

ނޫންކަމަށް ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަާރތުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ ރަހުނު ިވއްކާލުމުގެ 
ނަޑއެޅުމުގައި އަސްލަކަށް ބަލާނީ ޚަބީރަކު  ބީލަން ަފށަންޖެހޭ އަގު ކަ

 ދީފައިވާ އަގެވެ.

ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ 
 ދެވުނު މުއްދަތު އިތުރުކުރުން 

ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނު މުއްދަތުގައި ރަހުނު ވިއްކާލެވިފައި ރަހުނު  )ހ(  .223
ނުވަނީ ރަހުނު ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނު ފަރާތުގެ ފަރުވާކުޑަކަމުން ނުވަތަ 
އިހުމާލަކުން ކަމުގައި ނުވާނަމަ ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު 

 އިތުރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
ހުްއދަ ދެވުނު މުއްދަތުގަިއ ރަހުނު ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ  )ށ(  

ވިއްކާލެވިފައިނުވަނީ ރަހުނު ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނު ފަރާތުގެ 
ފަރުވާކުޑަކުރުމެއް ނުވަތަ އިހުމާލެއް އޮވެގެން ކަމަށް ވެފައި، ދަރަނި 
ދައްކައިގެން ރަހުނުކުރި މުދާ ސަލާމަތްކުރުމަށް ރަހުނު ބެހެއްިޓ ފަރާތުން 

ރާތުން ެއދޭނަމަ މުދާ ސަލާމަތް ކުރުމަްށ އެދުނު ނުވަތަ ރަހުނުގެ ވެރިފަ
 ފަރާތަްށ މަދުވެގެން

)ސާޅީސްފަހެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ނޯޓިހެއް މި ގަވާއިދުގެ  45
 ގައިވާ ފޯމުން ދޭންވާނެއެވެ. 30ޖަދުވަލުގެ 

ރަހުނު ވިއްކާލައިގެން ދަރަނި 
 އަދާވުން 

ބައެއް ވިއްކާލަިއގެން އެ ރަހުނު ކުރެވިފައިވާ މުދާ ނުވަތަ މުދަލުން  )ހ(  .224
ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ދަރަނި ޚަާލޞްވެއްޖެނަމަ ދަރަނި ޚަލާޞްެވއްޖެ ކަމަށް 

ނޑައަޅައި ޙުކުމްކުރަންވާނެއެވެ.  ކަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޙުކުމްކުރާނީ ރަހުނު ވިއްކާލައިގެން  )ށ(  

ނޑައި ބާކީ ފައިސާ ހު  ރިނަމަ އެ ދަރަންޏާއި ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ޚަރަދު ކަ
 ފައިސާ ރަހުނުކުރި ފަރާތަށް ލިުބމަށްފަހުއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކުރާ ޙުކުމުގައި ރަހުނުގެ އެއްބަސްވުން  )ނ(  
 ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ރަހުނު ވިއްކާލައިގެން ދަރަނި 
 އަދާ ނުވުން 

ަބއެއް ވިއްކާލައިގެން އެ ދަޢުވާގަިއ ހިމެނޭ ރަހުނު ކުރެވިފައިވާ މުދަލުން  )ހ(  .225
 ދަރަނި ޚަލާޞްނުވިނަމަ އިތުރު މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ.

ރަހުނު ކުރެވިފައިވާ އެންމެހައި މުދާ ވިއްކައިގެން ވެސް ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ  )ށ(  
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 ދަރަނި ޚަލާޞް ނުވިނަމަ ދަރަނީގައި ބާކީއޮތް މިންވަރަކީ ރަހުނު ނުހިމެނޭ 
ނޑައަޅައި ޙުކުމްކުރަންވާނެއެވެ.  ސާބިތު ދަރަންޏެއްކަމަށް ކަ

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ކުރާ ޙުކުމުގައި ރަހުނުގެ އެއްބަސްވުން  )ނ(  
 ނިމިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރަންވާެނއެވެ.

އެްއބަސްވެފައިނުާވ ނަމަ، ދަރަނިވެރިޔާއާއި އަރަނިވެރިޔާ އެހެން ގޮތަކަށް  )ހ(  .226 އިންޓްރެސްޓް ނިމުން 
ރަހުނު ކުރެވިފައިވާ މުދާ ވިއްކާލުމުން ނުވަތަ ރަުހނު ހަވާުލކުރުމުން 
ރަހުނު ހިމެނޭ ދަރަންޏަކާ ގުޅިގެން ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ބޭންކަްށ ނުވަތަ 
މާލީ އިދާރާއަށް އެ ދަރަންޏާ ގުޅިގެން ދައްކަން އެއްބަސްވެފައިވާ 

 .އިންޓްރެސްޓް ހިނގުން ހުއްޭޓނެެއވެ
ރަހުނު ހިމެނޭ ދަރަންޏަކާ ގުޅިގެން ހުކުމާއެއްގޮތަށް ދަަރނިވެރިޔާ  )ށ(  

ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނި ދައްކަންޖެޭހ މުއްދަތުގައި ދައްކާފައިނުވާ ހާލަތުގައި، 
ދެ ފަރާތުން އެެހން ގޮތަަކށް ެއއްބަސްވެފައިނުވާނަމަ، ޙުކުމާ ެއއްގޮތަށް 
 ފައިސާ ނުދައްކާ ދުވަހުން ފެށިގެން

ސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ެތރޭގައި ރަހުނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ އަމުރަކަށް )ފަ 60
އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ދަރަނިވެރިޔާ އާއި އަރަނިވެރިޔާ އެހެން 

 ގޮތަކަށް އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ އެކަން ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ 
ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ 

 މައްސަލަ 

 

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން،   .227
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަްށ  369ލަސްނުކޮށް މަދަނީ އިޖުރާއަުތގެ ޤާނޫނުގެ 

ދަރަނިވެރިޔާގެ މާލީ ހާލަތު ބެލުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެޭހ ކަންތައްތައް ކޯޓުން 
 ފަށަންވާނެއެވެ.

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި އަރަނިވެރިޔާގެ   .228 އް އަޅަންވާނެ ފިޔަވަޅުތަ 
ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ކޯޓުން އެޅިދާނެ ކަމަށް މަދަީނ  އެދުމުގެ މަތިން

ވަގުތު އެޅެްނ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިްނ އެ
ފިޔަވަޅުތައް ވަގުތުން އަދި އެއްފަހަރާ ކޯޓުން އަޅަންވާނެއެވެ. ރަހުނު  ހުރި އެންމެހައި

ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންީފޒު ކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން އަޅާެނ 
ފިޔަވަޅުތަކުގެ ޗެކްލިސްޓެއް ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ފައިލުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަިދ 

 މުގައި އެ ޗެކް ލިސްޓު އަދާހަމަކުރަންވާނެއެވެ. ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދިއު
މި ގޮތުން ކޯޓުން އަޅައިދެވިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަްނ 

 ހިމެނުމުގެ އިޚްތިޔާރު އަރަނިވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ދަރަނިވެރިޔަކީ އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ، އަދި ދަރަނިވެރިޔާގެ އަތުގައި  )ހ(  

ދަރަނި އަދާކުރާނޭ މުދަލާއި ފައިސާ ހުރިކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ހާަލތުގައި، 
ކޯޓުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަން ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން ދަރަނިވެރިޔާ 

ކުރެވޭ ސަބަބެއް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރައިގެން ިހނގައިދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލު
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  .އޮތްނަމަ، އެ މީހާގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުން
ދަރަނިވެރިޔާގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ހުރި ވިޔަފާރި އާއި އުފުލޭ މުދަލާއި  )ށ(  

ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ ތެރެއިން ވިއްާކލެވެން ހުރި މުދާތައް ވިއްކުަމށްަޓކައި އެ 
ން؛ އަިދ މަދަނީ ިއޖުރާއަތުގެ މުދާ ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރެްއ ނެރު

ހިފެެހއްޓޭ މުދާ ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނޭ  ،ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
 ފަރާތެއް ޢައްޔަން ކުރުން.

ބޭންކެއްގައި ނުވަތަ މާލީ އިދާާރއެއްގައި ދަރަނިވެރިޔާގެ ނަމުގައި ފައިސާ  )ނ(  
ބޭނުްނވާ ިމންވަރަށް ހުރިނަމަ ހުރި ފައިސާއަކުން ދަރަނި ޚަލާޞްކުރުމަށް 

 .ފައިސާ ހިފަހައްޓައި ކޯޓަށް ފޮުނވުމަށް އަމުރުކުރުން
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި ނުވަަތ އެހެން މީހެއްގެ އަތުގައި ދަަރނިވެރިޔާގެ  )ރ(  

ނަމުގައި ފައިސާ ހުރިނަމަ ހުރި ފައިސާއަކުން ދަރަނި ޚަލާޞްކުރުމަށް 
 .ކޯޓަށް ފޮނުވުމަށް އަމުުރކުރުން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފައިސާ ހިަފހައްޓައި

ދަރަނިވެރިޔާއަކީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހެއްނަމަ ދަރަނިވެރިޔާއަށް ލިޭބ  )ބ(  
ނޑިޔާރުމުސާރައިގެ ތެރެއިން  ނޑައަޅާ މިންވަރެއް، ކޯޓަށް  ފަ ކަ

 .ފޮނުވުމަށް ވަޒީފާދިން ފަރާތުގެ ަމއްޗަށް އަމުރުކުރުން
ދަލުގެ ތެރެއިން އެ ދަރަނި އަދާކުރެވޭނެ ދަރަނިވެރިޔާގެ ނަމުގައި ހުރި މު  )ޅ(  

މިންވަރަށް ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްޗަށް އޮްތ 
ޙައްޤަކަށް ބަދަލު އަންނާނެ ކަމެއް ނުކުރުމަށް މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށާއި އެ 

 .މުދަލެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިން ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުން
ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދަލެއް އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށްދީ، ނުވަތަ ހިބަކޮށްދީ،  )ކ(  

ނުވަތަ ވިއްކާ، ނުވަތަ ރަުހުނ ކޮށްފައިވަނީ ދަރަނި ސާބިތުިވ ފަހުން 
ކަމުގައި ވާނަމަ ނުވަތަ ދަރަނީެގ މައުޟޫޢީ މައްސަލަ  ކޯޓުން ނިންމުމުގެ 

ކަމަކީ  މަސްދުވަހުގެ ކުރިން ކަމުގައި ވެފައި، އެ( ހައެއް) 6
އަރަނިވެރިޔާއަށް ގެއްލުން ިދނުމުގެ ނިޔަތުގައި ނުަވތަ ހީލަތްތެރި 
ގޮތެއްގައި ކޮށްފައިވާ މުޢާމަާލެތއްކަމުގައި ޝަރީޢަތަށް ަޤބޫލުުކރެވޭނަމަ 
އަދި އެ ކަމަކީ އަދާލަތުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން ކުރެވިދާެނ ކަމެއް 

 ކަމަށްވާނަމަ، 
ތް ހާަލތަށް ރުޖޫަޢ ކުރުމަށް އެ މުޢާމަލާތެއް ބާޠިލުކޮްށ ުކރިން އޮ

 .އަމުރުކުރުން
އެ މުދަލަކުން ދަރަނިވެރިޔާއަށް އާމްދަނީ ނުވަތަ ކުލި ލިބޭ މުދަލެއްގެ  )އ(  

އާމްދަނީ ނުވަތަ ކުލި ޯކޓަށް ެދއްކުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތަްށ ނުވަަތ 
 . ކުލި ދައްކާ ފަރާތަށް އަމުރުކުރުން

 .އެއް ދަރަނި އަނެއް ދަރަންޏާ އަޅާކެނޑުންދެ ދަރަނިވެރިންގެ ދަރަނި،  )ވ(  



    

 

 ކޯޓް  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު މެޖިސްޓްރޭޓް
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ދަރަނިވެރިޔާގެ މިލްކުގައި ހުރި ވިޔަފާރި އާއި އުފުލޭ މުދަލާއި ނުއުފުލޭ  )މ(  
މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ދަރަނީގެ މިންވަރު ކޯޓަށް 

 ޖަމާކުރާ ގޮތަށް މުދާ ކޯޓުގެ ބެުލމުގެ ދަށުން ވިއްކުމަށް އަމުރުކުރުން. 

ޙުކުމާއެއްގޮތަށް ފައިސާ 
 ނުދެއްކުމުގެ އަދަބު 

ދަރަނިވެރިޔާގެ މާލީ އަދި މުދަލުގެ ތަނަވަސްކަން ހުރިނެތްގޮތް ތަްޙޤީޤުކޮށް  )ހ(  .229
ބެލުމަށްފަުހ، ޙުކުމާއެއްގޮތަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ތަނަވަސްކަން ހުރި 
ކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތުގައި ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ 

ނޑުމުގެ ޢަމަލެއް ކަމުގަ އި ބަލައި އެ ނުދެއްކުމަކީ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެ
ނޑައަޅާފައިވާ އަދަބެއް  ކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ޮގތުގަިއ ޤާނޫނުގައި ކަ

ނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.   ދަރަނިވެރިޔާގެ މައްޗަށް ކަ
ދަރަނިވެރިޔަކީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އެ ނޫން ެވސް ޤާނޫނީ  )ށ(  

މުދަލުގެ  ޝަޚުޞަކަށްވާ ހާލަތުގައި ދަރަނިވެރިޔާގެ މާލީ އަދި
ތަނަވަސްކަން ހުރިނެތްގޮތް ތަްޙޤީޤުކޮށް ބެލުމަްށފަހު، ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް 
ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ތަނަވަސްކަން ހުރިކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތުގައި 
އެ ކުންފުނިން ޙުކުމާ އެއްގޮތަްށ ފައިސާ ނުދައްކާނަމަ، އެ ކުންފުނީގެ 

ގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުެގ ތެރެއިން ނުވަތަ ޤާޫނނީ ޝަޚުޞުގެ ިޑރެކްޓަރުން
އެކަމަށް ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ޑިރެކްޓަރަކު ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރުން ކޯޓުގެ 
ނޑުމުގެ ޢަމަލެއްކޮށްފި ކަމުގައި ބަލައި އެ ކުށުގެ ގޮތުގައި  ހުރުމަތް ކެ
ނޑައަޅާފައިވާ އަދަބެއް އެއިން ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް  ޤާނޫނުގައި ކަ

ނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް  ލިބިގެންވެއެވެ. ކަ

ދަރަނި އަދާނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި 
 ކުންފުނި އުވާލުން 

ރަހުނު ނުހިމެޭނ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުގެ މައްސަލަތަކުގައި ަދރަނިވެރިޔަކީ ޤާނޫީނ   .231
އަދި އަރަނިވެރިޔާ އެގޮތަށް ކޯޓުގައި އެދިއްޖެަނމަ، އެ ކުންފުންޏަީކ  ،ޝަޚްޞެއްނަމަ

ނޑައަޅައި ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫުނެގ ދަރަނި އަދާކުރެވެން ނެތް ކު ންފުންޏެއް ކަމަށް ކަ
( ގެ ދަށުން އެ ކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 80

 ކޯޓުން ފަށަންާވނެއެވެ.

ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް އަންގާ 
 ޗިޓު 

ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ނުކޮށްގެން ފަރުދެއްގެ މައްޗަށް ބަންދުގެ އަމުރެއް ނެރޭނަމަ،   .231
 44ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް އަންގާ ޗިޓު އޮންނަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގެ ފޯމު 

 ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއް ގޮތަށެވެ.

އަދަބު ކަނޑައަޅާފައިވަނިކޮށް 
 ޙުކުމާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން 

ނޑުމުގެ ސަބަބުްނ އެއްވެސް މީހެއްގެ   .232 ޙުކުމް ތަންފީޒުނުކޮށް ކޯޓުެގ ޙުރުމަތް ކެ
ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ  ނޑައެޅިފައި ވަނިކޮށް، އަަދބު ކަ މައްޗަށް އަދަބު ކަ
ކުރިން ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަްށ އަންގައި ކޮށްފައިާވ 

 ތަ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް އަންގާ ޗިޓު ބާޠިލުކުރަންވާެނއެވެ.އަމުރު ނުވަ

 މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ަދރަނިވެރިޔާ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓިފައިވަނިކޮްށ،   .233 ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލުން 
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޙާލަތްތަކުގެ އިތުރުން އަްނނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގިއ 
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 .ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ ދަރަނިވެރިޔާގެ ޕާސްޕޯޓު
ރާއްޖެއިން ފަރުވާކުރެވެން ނެްތ ބައްޔަކަށް ފަރުވާކުރުމަށް ރާއްޖެއިން  )ހ(  

 .ބޭރަށް ދާންޖެހޭކަން ޑޮކްޓަރެއްގެ ލިޔުމުން އެނގެން އޮތުން
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދުމަށް ދައުލަތުގެ ސޯޝަލް މެޑިކަލް  )ށ(  

 .ހަމަޖެހިފައި އޮތުންސްކީމަކުން ފަރުވާގެ ޚަރަދު 

ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ 
މަރުޙަލާގައި ނިވާފަތްގަނޑު 
 ނެގުމުގެ މައްސަލަ ނުބެލުން 

ނޑު ނަގައި،   .234 ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާ ދަޢުވާއެއްގައި އެ ކުންފުނީގެ ނިވާފަތްގަ
ޑައިރެކްޓަރުން ނުވަަތ ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފަރުވާ ދިނުމަށް ކުންފުނީގެ 

ނޑައަޅައިދޭން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެދިފަިއ  ޑައިރެކްޓަރަކު ޒިންމާވާންޖެހޭ ކަމަށް ކަ
އެ މައްސަލައެއްގެ ތަންފީޒީ މަރުޙަލާގައި ދަޢުވާލިބޭ ކުންފުނީެގ  ،ނުވާނަމަ

ނޑު ނަގައިދިނުމުގެ ަމއްސަލަ ބަލައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.  ނިވާފަތްގަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުދާ ވިއްކާނެ  385މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .235 އްކުން ޝަރީޢަތުން މުދާ ވި 
 ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

މުދާ ވިއްކުމަށް ޙަވާލުކުރުމަށް ދެ ފަރާތް އެއްބަސްވާ ފަރާތެްއ  (1)   
 ހުރިނަމަ މުދާ ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް 

 ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުން.އެ 
( ގައި ބުނާފަދަ ފަރާތެއް ނެތިފައި، 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (2)   

މުދާ ހިފެހެއްޓުނު ޤަޟިއްޔާަގއި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަކީ މާލީ 
ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އެފަރާތާ  ،އިދާރާއެއްނަމަ މުދާ

 ޙަވާލުކުރުން.
ބުނާފަދަ ފަރާތެްއ ( ގައި 2( އަިދ )1މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) (3)   

 ނެތްނަމަ މުދާ ވިއްކާނީ ކޯޓުގެ ަތންފީޒީ ޑިވިޝަނުންނެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ވ( ގައި  385މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނުެގ  )ހ(  .236 މުދާ ވިއްކުމުގެ ނޯޓިސް 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދާ ވިއްކުުމގެ ނޯޓިސް ދިނުމުގައި ޢަަމލުކުރާނީ 

 އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.
ދަރަނިވެރިޔާއަށް ނޯޓިސް ފޮނުވާނީ މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިާވ  (1)   

 ގޮތަށެވެ.
އަރަނިވެރިޔާއަށް ނޯޓިސް ޮފނުވާނީ ދަޢުވާ ުހށަހެޅުމުގައި  (2)   

އަރަނިވެރިޔާއަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި ފޮނުވުަމށް 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

ކޮށްަފއިވާ އެ ދަޢުވާގެ ޚަޞްމުންނަށް  މުދަލާގުޅޭގޮތުން ދަޢުވާއެއް (3)   
ނޯޓިސް ފޮނުވާނީ ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމުގައި ޚަޞްމުންނަށް 
ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔުްނތަކާއި ތަެކތި ފޮނުވުމަްށ ބަޔާންކޮށްފައިާވ 

 ގޮތަށެވެ.
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މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން ޙައްޤެއް އޮތްކަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  (4)   
ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ފަރާތްތަކަށް ނޯޓިސް ފޮނުވާނީ 

ފަރާތަށް ޮފނުވަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއި ތަކެިތ  ހުށަހެޅުމުގައި އެ
 ފޮނުވުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތަެށވެ.

މުދާ ވިއްކާލުމުގެ ނޯިޓހުގައި މަދުވެގެން އަްނނަނިވި މަޢުލޫމާުތ  )ށ(  
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 މުދަލުގެ ބާވަތާއި ނަން. (1)   
 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މުދަލެއްނަމަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރި ތާރީޚް. (2)   
ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް. (3)     މުދާ ވިއްކުމަށް ކަ
ބީލަން ނުވަތަ ނީލަމުގެ އުޫޞލުން ވިއްކާނަމަ ބީލަން ނުވަަތ  (4)   

ނީލަން ެފށޭ އަގާއި، ފަހަރަކު އިތުރުކުރެވޭނެ އެންމެ ކުަޑ 
 މިންވަރު.

ީނލަން ކާމިޔާބުުކރި ފަރާތް ކަންޑައަޅާނެ ގޮތާއި،  ބީލަން ުނވަތަ (5)   
 ފަރާތަށް ޭދނެ މުއްދަތު. ދެއްކުމަށް އެ ފައިސާ

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ ގޮތާއި، ޝަކުވާ ބަލައިގަންނާނެ އެންމެ ފަުހ  (6)   
 ތާރީޚާއި ގަޑި.

ދަރަނިވެރިންގެ ފައިސާ 
 ހިފެހެއްޓުން 

ކޯޓުން ހިަފހައްޓާ ަފއިސާއާއި، އެހެނިހެން ދަރަނިވެރިންގެ މުދާ ވިއްކައިގެންނާއި،   .237
ގޮތްގޮތުން ކޯަޓށް ިލބޭ ދަރަިނވެރިންގެ ފައިސާ ކޯޓުގައި ހިަފހައްޓާނީ އަންަނނިިވ 

 .ހާލަތްތަކުގައެވެ
 .ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމަށް މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފައި އޮތުން (ހ)  
ދައްކަންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަްނޏެއް އޮވެ އަރަނިވެރިޔާ އެހެން ފަރާތަކަްށ  (ށ)  

 .ޙުކުމުގައިވާ ގޮތަށް އެ ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދިއުން
ސާބިތު ދަރަންޏަކާ ގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ލިބެންާވ ފަރާތަށް  (ނ)  

 .ދޫނުކުރުމަށް ޝަރީޢަތުން އަންާގފައި އޮތުން

ކޯޓަށް ގެނެވޭ ފައިސާ 
 އަރަނިވެރިންނަށް ދޫކުރުން 

އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ުހރި ފައިސާއެއް ވަކި ޤަޟިއްޔާއަކާ ގުޅިގެން ކޯޓަްށ   .238
ގެނައިނަމަވެސް އެފައިސާ ދޫކުރަންވާނީ ދަރަނިވެރިޔާގެ ނަމުގައި ސާބިތުވެފައިވާ 

އެދަރަންޏެއްގެ ނިސްބަތުން ހުރިާހ  ،ދަރަނިތަކަކީ ކޮބައިކަން ބަލައި
ނަމަވެސް ރަހުނެއް އޮންނަ ހާލަތުގައި  .ތަށެވެއަރަނިވެރިންނަށްވެސް ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮ

 އެ ރަހުނަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެެވ. 

 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދަރަންޏެއް އޮތް މީހަކު ކަމުގައި ބެލެވޭނީ، ޯކޓުގެ ޙުކުމަކުން އެ  .239 ދަރަނިވެރިޔާގެ މާނަ 
ށް ނުވަަތ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ސާބިތުވެ، އެ ދަރަނި ކޯޓުގެ ހުކުމާ އެއްގޮތަ

ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިާވ ގޮތަކަށް، ފައިސާ ދައްކަންެޖހި ނުދައްކައި އޮްތ 
 ނަމައެވެ.



    

 

 ކޯޓް  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު މެޖިސްޓްރޭޓް
 6661015ފޯން:    aa.ukulhas@judiciary.gov.mv އީމެއިލް: | courts.gov.mvaa.ukulhas. ވެބްސައިޓް:

ގެ  334 99 ސަފްޙާ   
 

ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގެ 
ޖުރުމާނާގެ ފައިސާއާއި ޙުކުމުގެ 

 ފައިސާ 

ޖނާއީ މައްސަލަތަކުގައި އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ދައުލަށް ދައްކަން ޖެހޭ ޖޫރިމަނާ އާއި   .241
ހުކުމާ އެއްގޮތަށް ނުދައްކައިފިނަމަ، ދައުލަތުެގ ފަރާތުން އެ ޙުކުމް ޙުކުމުގެ ފައިސާ 

 ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނީ މި ަގވާއިދުގެ މި ބައިގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތަށެވެ.
 
   

 

ކޯޓަށް ހުަށހަޅާ ލިޔުންތައް ުހށަަހޅަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަުލަތކުގައިވާ  )ހ(  .241 ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް 
 ނަމޫނާތަކާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާ ލިޔުމަކުންނެވެ.

ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުން އޮންނަްނވާނީ ވަކި ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް  )ށ(  
އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގަިއ ނުވަތަ ތެދުކަމަށް ކަށަވަރުކޮށްފައި ކަމަށް މަދަނީ 

ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފަިއވާނަމަ، އެ ލިޔުމެއް އޮންނަްނވާނީ އެ 
 ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ގޮތަށެވެ.

ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ފޯމާއެކު ވަކި ލިޔުންތަކެއް ހުށަަހޅަންޖެހޭ  )ނ(  
 ކަމަށް މަދަނީ އިުޖރާއަތުގެ ޤާނޫނުގަިއ ނުވަތަ 

  ދުގައި ބުނެފައިވާނަމަ، އެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.މި ގަވާއި
ކޯޓުން ޚަޞްމަކަށް އެއްވެސް އެންގުމެއް އަންގާނަމަ އެ އެންގުން އަނެއް  )ރ(  

 ޚަޞްމަށް ކޮޕީ ކުރަންވާނެއެވެ.
ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް ކޯޓުން ޚަޞްމަކަށް ދީފައިވާ މުއްދަތެއް އިތުރުކުރުމަށް  )ބ(  

ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް އެފަދަ ކަމަކު އެއްވެސް ޚަޞްމަކު ކޯޓަށް 
ސިޓީއެއް، އީމެއިލްއެއް، ލިޔުމެއް ނުވަތަ ނޯޓިހެއް ފޮނުވާަނމަ، އެ 

 އެއްޗެއްގެ ކޮޕީ އަނެއް ޚަޞްމަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 
ޓުން މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތާބެހޭ ޮގތުން ދައުަލތުގެ އެއްވެސް ކޯ )ޅ(  

އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް އޮޅުން ފިލުވަްނ 
 ސިޓީއެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ފޮނުވާނަމަ، އެކަން 

 އެ މައްސަލައިގެ ދެ ޚަޞްމުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
އަދި )ޅ( ގައި އެހެން ޮއތް ނަމަެވސް އެއް ، މި މާއްދާގެ )ރ(، )ބ( )ކ(  

ޚަޞްމުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ނެރޭ ވަގުތީ އަމުރުތަކާއި، އެފަަދ ވަގުީތ 
އަމުރުތައް ނެރެދިނުން އެދޭަކން، ނުަވތަ ޙުކުމް ތަންފީުޒކުރުމުގެ 
މަރުޙަލާގައި ވަކިބާވަތެއްގެ އަމުރަކަށް އެދޭކަން ނުވަތަ އެފަދަ އަމުރެއް 

ނުވަތަ މީހެްއގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ހުރި ތަކެިތ އޮޅުން  ކޯޓުން ނެރޭކަން
 ފިލުވަން ފޮނުވާ އަމުރުތަކާއި 
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 ލިޔުންތައް އަނެއް ޚަޞްމަށް އަންގަން ނުޖެހޭނެއެވެ.

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ 
ރިޕޯޓަށް އިލެކްޓްރޯނިކްގޮތަކުން 

 އެދުން 

ވަސީލަތެއް ނުވަތަ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ޯހދުމަށް އިލެކްޓްރޯނިކް  )ހ(  .242
މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ޝަރީޢަތް ިނމުނުގޮތުގެ -އީ

ނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ.  ރިޕޯޓަށް އެދެންވާނީ ކޯޓުން އެކަަމށް ކަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތަކުން  )ށ(  
ނިުމނުޮގތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދޭނަމަ ކޯުޓން އެ ލިޔުން ނޫންގޮތަކަށް ޝަރީަޢތް 

ނޑައެޅިފައިވާ ފީ   Dދޫކުރާނީ މި ގަވާއިދުގެ އެޕެްނޑިކްސް  ގައި ކަ
 ދެއްކުމުންނެވެ.

 
 
 
 
 
 

 

ލިޔެކިޔުން ޚަޞްމުންނަށް ރައްދުކުރާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ކޯޓުން މައްސަލަތަކާބެޭހ   .243 ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރުން 
 ވަނަ ާބބުގެ ދެވަަނ ބައިގައި އަދި މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށެވެ. 24ޤާނޫނުގެ 

 

ޚަޞްމު ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލު 
ރަށުން ފުރުމުގެ ކުރިން  

 ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަ 

ނޑައެޅިފައިވާ އަޑުއެހުންތަކާއި އެހެނިެހްނ   .244 ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ކަ
ނޑަެއޅުމަށްފަހު،  އެ ތާވަލާ ޚިލާފުާވނޭ ގޮތަކަށް ަރށުްނ  އިޖުރާއަތުތަކުގެ ތާވަލު ކަ

 ބޭރަށް ފުރައިގެން ގޮސްގެންނުވާެނއެވެ. 
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މައްސަލަ ބަލާނެ 
 ގެ އަދަދު ފަނޑިޔާރުން 

ނޑައަޅާފައިނުވާނަމަ، މި ކޯޓުގައި މައްސަލަ  )ހ(  .245 ޤާނޫނެއްގައި ވަކި ގޮތަކަށް ކަ
 ބަލައި ޝަރީޢަތް ކުރާނީ އެންމެ މެޖިސްޓްރޭޓެކެވެ.

ނޑިޔާރަމައްސަލަ ބެލުމަށް  )ށ(   ކު ޢައްޔަން ވުމަށްފަހު، ފަ
 މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަަމ، 
އެ މައްސަލައެއް ކޯޓުން ނިމެންދެން އެ މައްސަލައެއްގެ ހުރިހާ އިޖުރާއަތެްއ 

 ފުރިހަމަކުރަންވާނީ އެ މެޖިސްޓްރޭޓެކެވެ.
ނޑިޔާރުމައްސަލަ ބަލަމުން ގެންދާ  )ނ(   ބަދަލުކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ޤާނޫނުގައި  ފަ

 ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ހާލަތެއްގައެވެ. 
ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއްގަިއ މައްސަލަ  )ރ(  

ނޑިޔާރަށްބަލާ  މައްސަލަ ބެލެން ނެތިގެން، އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް އެހެން  ފަ
ނޑިޔާރަ ކާ ހަވާލުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި އޭނާ އެ މައްސަލަ ހިންގަންވާީނ ފަ

 އެ މައްސަލައެއް އެއިރަކު ގޮސްފައިވާ ހިސާބަކުން ފެށިގެންނެވެ.
ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއްގަިއ މައްސަލަ  )ބ(  

ނޑިޔާރަށްބަލާ  ލަ ބެލުމަށް އެހެން މައްސަލަ ބެލެން ނެތިގެން، އެ މައްސަ ފަ
ނޑިޔާރަ ކާ ހަވާލުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި އޭނާއާއި މައްސަލަ ފަ

ހަވާލުކުރެވުމުގެ ކުރިން ޙާޟިރުކުރެވިފައިވާ ހެކިން އަލުން ޙާޟިރުކުރަން 
 ނުޖެހޭނެއެވެ.

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތަކުގެ 
އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިން 

 ބެލެހެއްޓުމާއި އަރުޝީފުކުރުން 

ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތަކާއި ޝަރީޢަތްތަކުެގ  )ހ(  .246
 އަޑުއެހުންތަކުގެ އޯޑިއޯ/ވީޑިއީ ރެކޯޑުކޮށް ޑިޕާޓްމަންުޓ 
އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ހަމަޖައްސާ ުއޞޫލަކުްނ 

ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ރަޖިސްޓްރާރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ެއކޯޓެއްގެ 
އެ ރެކޯޑިންގތައް އަރުޝީފުކުރުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓު އޮފް ޖުޑިޝަލް  އަދި

ޑިޕާޓްމަންޓާ އެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ހަމަޖައްސާ އުޞޫލަކުން އެ 
 ރެކޯޑިންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

ކަމާއެކު ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ފައިލުގަިއ ހުންނަ ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާެތރި )ށ(  
 ބެލެހެއްޓުމަކީ އެވަގުތަކު އެ ފަިއލަކާއި ހަވާލުވެހުރި މީހެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.

މައްސަލައެއްގެ ފައިލު އެކަކު އަނެކަކަށް ހަވާލުކުރަންވާނީ ފައިުލގައި އޮންނަ  )ނ(  
ލިޔުމަކުން އެ ފައިލުގެ ކަސްޓަޑީ އެ ވަގުތަކު އޮންނަ މީހެއް އެނގޭނެ 

 ގޮތަށެވެ.
ފައިލު އެ ވަގުތު އަތުގައި ނެތް ފަރާތަކުން ފައިލުގައި އޮތް ލިޔުމެއް  )ރ(  
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 ނެގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
ފައިލުގައި އޮންނަ ލިސްޓަކުން ފައިލުގައި ހުރީ ކޮން ލިޔުންތަކެއްކަްނ  )ބ(  

 އެނގެންވާނެއެވެ.
 ފައިލު އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީަލަތކުން ބަލަހަްއޓާނަމަ، ރައްކާެތރި އެހެން )ޅ(  

 ތަނެއްގައި އެ ފައިލުގެ ބެކަޕްއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

ގެ ފަނޑިޔާރު އިސް 
 މަސްއޫލިއްޔަތު 

ނޑިޔާރުކޯޓުގެ އިސް )ހ(  .247 ނޑިޔާރުންކޯޓުގެ އެހެން  ފަ ނަށް ދޭ އިުރޝާދުތަކާއި ފަ
 އެންގުންތައް އަންގަން ވާނީ ލިުޔމަކުންނެވެ.

ނޑިޔާރުންކޯޓުގެ ހުރިހާ  )ށ(   މައްސަލަތައް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރަނީ އެއްގޮްތ  ފަ
ނޑިޔާރުއިޖުރާއަތުތަކަކަށްކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ އިސް  ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ފަ

ކޯޓުގެ ތަންފީޒީ ޑިވިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ރަޖިސްޓްރަރަގެ  )ނ(  
ށް މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރާ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތްތައް ސުޕްވައިޒްކޮ

ނޑިޔާރުއިރުޝާދު ދިނުމަކީ ކޯޓުގެ އިސް  ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ފަ

މައްސަލައިގެ ފައިލް 
 އަރުޝީފުކުރުން 

މައްސަލައެއްގެ އޮރިޖިނަލް ފައިލު ކޯޓުގެ އިމާރާތުން ނެރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. މައްސަލަ   .248
ގެންދިއުން މީެގ ނިމި މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރަން މައްސަލައިގެ ފައިލު 

 ތެރޭގައި ނުހިމެނެއެވެ.

ބާޠިލްކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ޝަރުޢީ ލިޔުމެއް ހޯދުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން   .249 ބާތިލު ލިޔުމެއް ހޯދުމަށް އެދުން 
އެދިއްޖެނަމަ އެލިޔުމެއް ކޯޓުން ދޫކުރަންވާނީ، މި ވެނި ތާީރޚެއްގައި އެ ލިޔުމެއް 

ނޑެއް ޖަހައި ކޯޓުގެ ކަމާބެހޭ ބާޠިލުކުރެވިފައިވާކަން ބަޔާންކޮްށ  ކޯޓުގެ ތައްގަ
 މުވައްޒަފެއް ސޮއިކުރުމަށްފަހުއެވެ.

ނޑިޔާރައިސްތިއުނާފީ ކޯޓަކުން ތަހުވީުލކުރެވޭ މައްސަލަތަކާއި ކޯޓެއްގެ އެއް   .251 ތަހުވީލުކުރެވޭ މައްސަލަތައް  ކު ފަ
ނޑިޔާރަކުރެން އަނެއް  މެ ކަށް ތަހުވީލުކުރެވޭ މައްސަލަ ބަލާޭނ އުޞޫލެއް ކޮންފަ

 ކޯޓެއްގައި ލިޔެފައި އޮންނަންވާެނއެވެ.
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އެއްބަސްވުންތަކާއި އެހެނިހެން 
ލިޔެކިޔުންތައް ކޯޓުގައި 

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން 

އެކި އެކި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައިވެވޭ އެއްބަސްވުމާއި ސޮއިކުރެވޭ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް   .251
ގައިވާ ފީ  Dކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދޭނީ މި ގަވާއިދުގެ އެޕްނެޑިކްސް 

 ދެއްކުމުންނެވެ.

 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޯޓުތަކުން ކުރަންޖެހޭ އިޢުލާންތަކާއި ނޯޓިސްތަކާިއ  )ހ(  .252 ކޯޓު ގެޒެޓް 
 ޢާންމު އެންގުްނތައް ޝާއިޢުކުރުމަށްޓަކައި 
ކޯޓު ގެޒެޓުގެ ނަމުގައި އޮންލަިއން ޕޯޓަލްއެއް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ ޖުޑިޝަލް 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއިން ހިންގަިއ ބަލަހައްޓަންާވނެ އެވެ.
މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ކޯޓު ގެޒެޓުގައި އިޢުލާންޖެހުމުގެ ކަންކަްނ މި  )ށ(  

އިންތިޒާމު ކުރަންވާނީ ކޯޓުްނ އަމިއްލައަށް އިޢުލާން ާޝއިޢުކުރުމުގެ 
 ކަންކަން ކުރާ ގޮތަށެވެ.

  ،ކޯޓުގެ އިޢުލާނެއް ރޭޑިއޯއިން ނުވަތަ ޓީވީއަކުން ކުރާނަމަ )ނ(  
 ޓުން އަމިއްލައަށެވެ.އެ ކަމެއް އިދާރީ ގޮތުން ހަމަޖައްސާނީ ކޯ

 މި ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓުން އަންނަިނވި މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންަނށް ލިެބން ހުންނާނެއެވެ.   .253 ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް 

 ކޯޓާ ގުޅޭނެ ގޮތް. )ހ(  
 ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ނުނިމި ހުރި މަްއސަލަތައް. )ށ(  
 ކޯޓުގެ ނިންމުންތައް. )ނ(  
 އަޑުއެހުންތަުކގެ ތާވަލް.ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ  )ރ(  

 މި ގަވާއިދާ އެކުގައިވާ ޖަދުވަލުތަކުގައިވާ ފޯމުތަކާިއ އެޕެންޑިކްސްތަކަކީ   .254 ޖަދުވަލު އަދި އެޕެންޑިކްސް 
 މި ގަވާއިދުގެ ބައެކެވެ.

 ގައެވެ.  2022ޖޫން  16މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ   .255  ފެށުން ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

)ހައެއް( މަސް ދުވަސްވުމުގެ  6މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން   .256 މުރާޖަޢާކުރުން މި ގަވާއިދު 
 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  ،ދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ދެއްކި ފީގެ އިތުރުން
    ؛އެހެނިހެން ފީ ތަކާއި ޚަރަދުތަކުގެ ފައިސާ

 

 ކޯޓަށް ދެއްކި   ފައިސާގެ އަދަދު 

    ،ޚަޞްމު ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާނަމަ
 ؛ނަގައިދިނުން ހުއްދަކުރާ ޢަދަދު

 

 ރުފިޔާ  1000/-

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއް  ،ތުރުޚަސްމު ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ދަ 
ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމު އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުމަށާއި އެ 

 ؛ރަށެއްގައި ހުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޚަރަދު
 
 
 

  ެއެއްގަމު މަގުން ނަމަ ޓެކްސީގ
 ޚަރަދު 

  ަޓިކެޓްގެ  –ވައިގެމަގުން ނަމ
 އަގު

  ަފެރީ  -ފެރީއަކުންނަމ
 ޓިކެޓްގެ އަގު 

  ްފެރީގެ މަގުން ނޫންގޮތަކަށ
ނޑުމަގުން ދަތުރުކުރާނަމަ  ،ކަ
 –ދަތުރުކުރި ކޮންމެ މޭލަކަށް 

 ރުފިޔާ  75
  ުހުރުމުގެ ޚަރަދ

ދޭންޖެހޭފަދަ ދަތުރެއް ނަމަ 
 500ދުވާލަކަށް  –

 ރުފިޔާ 
  ޭކެއުމުގެ ޚަރަދު ދޭންޖެހ

 –ދަތުރެއް ނަމަ 
 ރުފިޔާ  300ދުވާލަކަށް 

 

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ މައްސަލައިގެ  ،ރުވުމުގެ ގޮތުންކޯޓަށް ޙާޟި
ޚަޞްމު ދަތުރުކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ރަށުން ބޭރުގައި 

ހުންނަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތެއް އަދާކުރާ ވަޒީފާ ނުވަތަ ކުރާ 

  ްރުފިޔާ  300ދުވާލަކަށ 



    

 

 ކޯޓް  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު މެޖިސްޓްރޭޓް
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އެ  ،މަސައްކަތުގެ އުޖޫރައިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިވެފައިވާނަމަ
 ؛ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދެވޭ އެކަށީގެންވާ ޢަދަދު ގެއްލުމުގެ
  

 

 ؛ޚަބީރަކު ޙާޟިރުކުރުމަށް ހިނގި އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޚަރަދު
 

 ރުފިޔާ  5000

އަނެއް  ޚަޞްމުގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުގެ ސަބަބުން މައްސަލައިގައި 
ނޑައަޅާ ޢަދަދުހިނގާފައިވާ އިތުރު ޚަރަދު ކަމަށް   ؛ކޯޓުން ކަ

 ރުފިޔާ  1000

 

  ިކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި  މި އެޕެންޑިކްސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ފިޔަވައ
 އެހެން ޚަރަދެއް ނަގައި ނުދެވޭނެއެވެ.
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B 

 

އެކަށީގެންވާ ޚަރަދުކަމަށް ކަމަށް ކޯޓުން ނަގައި ދިނުން  ޚަރަދުގެ ބާވަތް 
 ހުއްދަކުރާ   ޢަދަދު 

މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކު ދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން 
 ؛ކޯޓަށް ދައްކާފައިވާ  ފީ

 

 ކޯޓަށް ދެއްކި   ފައިސާގެ އަދަދު 

ކޯޓަށް  ،ފީގެ އިތުރުންދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ދެއްކި 
    ؛ދައްކާފައިވާ އެހެނިހެން ފީ ތަކާއި ޚަރަދުތަކުގެ ފައިސާ

 

 ކޯޓަށް ދެއްކި   ފައިސާގެ އަދަދު 

ޚަޞްމު ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު 
ނަގައިދިނުން ހުއްދަކުރާ     ،ޢައްޔަންކޮށްފައިވާނަމަ

 ؛ޢަދަދު
 

 ރުފިޔާ  2500

ކެންސަލްކުރާ ކޮންމެ ޚަސްމު އެދިގެން އަޑުއެހުން 
 ދުވަހަކަށް 

 ރުފިޔާ  500

މަގުބޫލު ސަބަބެއް ނެތި ޚަސްމު ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވާ ކޮންމެ 
 ދުވަހަކަށް 

 ރުފިޔާ  1000

 ،ޚަސްމު ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ދަތުރު
ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމު 

އެ ރަށެއްގައި  އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުމަށާއި
 ؛ހުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޚަރަދު

 
 
 

  ުއެއްގަމު މަގުން ނަމަ ޓެކްސީގެ ޚަރަދ 
  ަޓިކެޓްގެ އަގު  –ވައިގެމަގުން ނަމ 
  ަފެރީ ޓިކެޓްގެ އަގު  -ފެރީއަކުންނަމ 
  ްނޑުމަގުނ ފެރީގެ މަގުން ނޫންގޮތަކަށް ކަ

 75 –ދަތުރުކުރި ކޮންމެ މޭލަކަށް  ،ދަތުރުކުރާނަމަ
 ރުފިޔާ 

  ަހުރުމުގެ ޚަރަދު ދޭންޖެހޭފަދަ ދަތުރެއް ނަމ– 
 ރުފިޔާ  500ދުވާލަކަށް 

  ަކެއުމުގެ ޚަރަދު ދޭންޖެހޭ ދަތުރެއް ނަމ– 
 ރުފިޔާ  300ދުވާލަކަށް 

 

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ  ،ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ގޮތުން 
ންޖެހުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލައިގެ ޚަޞްމު ދަތުރުކުރަ

ނުވަތަ ރަށުން ބޭރުގައި ހުންނަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން 

  ްރުފިޔާ  300ދުވާލަކަށ 
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އެފަރާތެއް އަދާކުރާ ވަޒީފާ ނުވަތަ ކުރާ މަސައްކަތުގެ 
އެ  ،އުޖޫރައިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިވެފައިވާނަމަ

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދެވޭ އެކަށީގެންވާ 
 ؛ޢަދަދު

  
 

ޚަބީރަކު ޙާޟިރުކުރުމަށް ހިނގި އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ 
 ؛ޚަރަދު

 

 ރުފިޔާ  5000

އަނެއް  ޚަޞްމުގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުގެ ސަބަބުން 
މައްސަލައިގައި ހިނގާފައިވާ އިތުރު ޚަރަދު ކަމަށް ކޯޓުން 

ނޑައަޅާ ޢަދަދު  ؛ކަ

 ރުފިޔާ  2000

 

  ެޓްރެކުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި  މި އެޕެންޑިކްސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދު އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގ
 ފިޔަވައި އެހެން ޚަރަދެއް ނަގައި ނުދެވޭނެއެވެ.
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C 

 

ޚަރަދުކަމަށް ކަމަށް އެކަށީގެންވާ  ޚަރަދުގެ ބާވަތް 
ކޯޓުން ނަގައި ދިނުން ހުއްދަކުރާ   

 ޢަދަދު 

މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކު ދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ކޯޓަށް ދައްކާފައިވާ  
 ؛ފީ
 

 ކޯޓަށް ދެއްކި   ފައިސާގެ އަދަދު 

ކޯޓަށް ދައްކާފައިވާ  ،ދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ދެއްކި ފީގެ އިތުރުން
    ؛ތަކާއި ޚަރަދުތަކުގެ ފައިސާއެހެނިހެން ފީ 

 

 ކޯޓަށް ދެއްކި   ފައިސާގެ އަދަދު 

    ،ޚަޞްމު ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ 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 މަގުބޫލު ސަބަބެއް ނެތި ޚަސްމު ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއް  ،ޚަސްމު ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ދަތުރު
ނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުމަށާއި އެ ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމު އެއްރަށުން އަ

 ؛ރަށެއްގައި ހުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޚަރަދު
 
 
 

  ެއެއްގަމު މަގުން ނަމަ ޓެކްސީގ
 ޚަރަދު 

  ަޓިކެޓްގެ  –ވައިގެމަގުން ނަމ
 އަގު

  ަފެރީ  -ފެރީއަކުންނަމ
 ޓިކެޓްގެ އަގު 

  ްފެރީގެ މަގުން ނޫންގޮތަކަށ
ނޑުމަގުން   ،ދަތުރުކުރާނަމަކަ

 –ދަތުރުކުރި ކޮންމެ މޭލަކަށް 
 ރުފިޔާ  75
  ުހުރުމުގެ ޚަރަދ

ދޭންޖެހޭފަދަ ދަތުރެއް ނަމަ 
 500ދުވާލަކަށް  –

 ރުފިޔާ 
  ޭކެއުމުގެ ޚަރަދު ދޭންޖެހ

 –ދަތުރެއް ނަމަ 
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 ރުފިޔާ  300ދުވާލަކަށް 
 

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ މައްސަލައިގެ  ،ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ގޮތުން
ޞްމު ދަތުރުކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ރަށުން ބޭރުގައި ޚަ

ހުންނަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތެއް އަދާކުރާ ވަޒީފާ ނުވަތަ ކުރާ 
އެ  ،މަސައްކަތުގެ އުޖޫރައިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިވެފައިވާނަމަ

 ؛ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދެވޭ އެކަށީގެންވާ ޢަދަދު
  

 

  ާރުފިޔާ  300ލަކަށް ދުވ 

 ؛ޚަބީރަކު ޙާޟިރުކުރުމަށް ހިނގި އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޚަރަދު
 

 ރުފިޔާ  5000

އަނެއް  ޚަޞްމުގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުގެ ސަބަބުން މައްސަލައިގައި 
ނޑައަޅާ ޢަދަދު  ؛ހިނގާފައިވާ އިތުރު ޚަރަދު ކަމަށް ކޯޓުން ކަ

 ރުފިޔާ  10000

 

  ެޓްރެކުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި މި އެޕެންޑިކްސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ފިޔަވައި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގ
 އެހެން ޚަރަދެއް ނަގައި ނުދެވޭނެއެވެ.
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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/- ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދޭ ފޯމު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ (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 ބަޔާންތައް ޕްރިންޓްކޮށް ފޮޓޯ ކޮޕީ ހެދުމަށް (1)

 ރުފިޔާ 100/- އިދާރީ ފީ (2)

     

 ޚަސްމުން ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުން ޕްރިންޓްކުރުމަށް 

ޚަސްމުން ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކާއި ބަޔާންތަކާއި ލިޔުންތަކާއި ފޯމުތައް ައނެއް  (1)
 ޚަސްމަށް ރައްދުކުރުމަށް، ކޮންމެ ސަފްހާއަކަށް

 ރުފިޔާ 1/-

 ރުފިޔާ 15/- ފޯލްޑަރ  (2)
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` 

 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 
 އއ. އުކުޅަސް،       

  

 

 

 
______________________________________ 

 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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 ޚަސްމުން ސޮއިކުރީ އަހުރެންގެ ހާޒިރުގައެވެ.މަތީގައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ދެ 

 ފަންޑިޔާރުގެ ނަން:

 ސޮއި:

 ) ކޯޓުގެ ަތއްަގނޑު  (
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 ޚާއްސަ އިރުޝާދުގެ އަމުރު )ކުދިމައްސަލަ ތަކުގެ ޓްރެކް(

   Fއެޕެންޑިކްސް

 ޤަޟިއްޔާންނަބރު: 

  -ދައުވާކުރާ:

  -ދައުވާލިބޭ:

ިއރުޝާދަށް އާމަލުނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު މިއަމުރުގައި އިރުޝާދުދީފައިވާ ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 
ދޭންޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއްަކން އަންގަމެވެ. އެދެވިގެންވަނީ ެދފަރާތުން ވާހަކަދައްކައިގެން ހައްުލކުރުމަށް އެދެވޭ ވަރަށް 

ވެ. މައްސަލައިގެ ހުކުމްކުރުމުގެ ކުރިން މައްސަލަހައްލުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވަކިގޮތަަކށް އެއްބަސްވެވިއްޖެނަމަ އެކަން މަސައްކަތްކުރުމެ
 ވަގުތުން ކޯޓަށް އެންގަންާވނެއެވެ.

  -އިރުޝާދު ދެވުނުތާރީޚް:

 ނުވަތަ އަމުރުތައް ކުރަމެވެ.މިމައްސަލާގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތައް ކިއުމަށްފަހު އަންނަނިިވ އިރުޝާދުތައްދެމެވެ. 

ކުރިން ތަފްސީލުބަޔާނެއް  ......................ތާރީޚުބާޔަންކުރުން...................ދައުވާކުރާފަރާތުން އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުވާ  .1
 ހުށަހަޅައިގެން ދައުވާއަކީ ކިވައިކަން ޚުލާސާކޮށް ދިނުމާއެކު ތަފްސީލު ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ސްކުރާނެ މީހަކު އައްޔަނުކޮށް އަމުރުކުރުމުން ............ނަން............... ބަލައިާފސްކުރަން ކޯޓު އަމުގައި ބަލައިފާ .2
އި ހުއްދަދީފައިވާ ...........ނަން............ ބަލައިފާސްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އަމުރު ލިބޭތާ ............ދުަވސް............... ތެރޭގަ

 ންވާނެއެވެ.ފުރުސަތުދީ ފަހިކޮށްދޭ
ނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ ތާރީޚު{ ޝަރީޢަތުގެ ފަހުގެ އަޑުއެހުން  .3  އޮންނާއެވެ.}ކުރިން ތާރީޚު ކަ
ގަިއ ބަޔާންކުރާ ތަފްސީލާއެކު  01ޝަރީޢަތުގައި ބޭނުންކުަރން ޤަސްދުކުރާ ހުރިހާ ހެކިންގެ ސޮއިކޮށްފައިވާ ބަޔާން ނަންބަރު  .4

 ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
 ހުށަހެޅުމާމެދު އެއްބަސްނުވެނުނަމަ އެކަމަށް އިތުރުއިރުޝާދު ލިބިގަތުމަށް ޯކޓަށް ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ.އެއްޚަބީރަކު  .5
ޚަބީރުގެ ހެކިބަސް އޮންނަންވާނީ ރިޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ލިޔުމުންނެވެ. ލިޔުމުން ޚަބީރާ ސުވާލުކުރުމަށް ބޭނުންނަމަ އެކަން  .6

. ކުދިމައްސަލަަތކުގައި އިސްކަންދެވޭނީ ކޮންމެހެން ޚަބީރު ހާޟިރުކުރަން ލިޔުމުން ސުވާލުހުށަހަޅައި ޖަވާބު ހޯދިދާނެއެވެ
 ރ )ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. 750/-ނުޖެހޭނަމަ ހާޟިރުނުކުރުމެވެ. ޚަބީރުގެ ފީގެ ގޮތުގައި 

އެވަސީަލތްތައް ކޯޓުގައި ެނތުމަކީ ވީޑިއޯ ހެކި ޝަރީޢަތުގައި ަދއްކަން އެދޭނަމަ އެކަން ކުރެިވދާނެއެވެ. ފަހަރުގައި  .7
ވެދާނެކަމެއްކަމުގައި ވާތީ މިފަދައިން އެދޭނަމަ ކުރިން ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމުގެ ކުރިން ކޯޓަށްގުޅައި އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. 

 ޅަންވާނެއެވެ.އަދި ހަމައެއާއެކު އެހެކީގެ ކޮޕީއެއް އަޑުއެހުމުގެ ....އަދަދު.... ދުވަސްކުރިން ޚަސްމަށާއި ކޯޓަށް ހުށަހަ

  -ތާރީޚު :

 ސޮއި

ނޑިޔާރުގެ ނަން  ފަ

 

 

 



    

 

 ކޯޓް  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު މެޖިސްޓްރޭޓް
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 އާންމު އިރުޝާދުގެ އަމުރު )ކުދި މައްސަލަ(

  

  -ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 

  -ދަޢުވާކުރާފަރާތް: 

 

  -ދައުވާ ލިބޭފަރާތް: 



    

 

 ކޯޓް  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު މެޖިސްޓްރޭޓް
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  Gއެޕެންޑިކްސް  

 މިއަމުރުގައި އިރުޝާދުދީފައިވާ ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 

ތުމަށް އިރުޝާދާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށްިފނަމަ ދަޢުވާފޯމު ބާޠިލުކޮށް މައްސަލަ ނިންމިދާނެކަމާއި، ނުވަތަ ހުށަހަޅާފައިވާ ރައްދުބަލައި ނުގަ
. ނިންމުމުގެ ބާރު ޯކޓަށް ލިބިެގންވާކަން އަންގަމެވެ. އަިދ ަޝރީޢަތުގެ ޚަރަދުވެސް ދޭންޖެހުަމކީ އެކަށީގެންވާކަމެއްކަން އަންަގމެވެ
ން އެދެވިގެންވަނީ ދެފަރާތުން ވާހަަކދައްކައިގެން ހައްލުކުރުމަށް އެދެވޭ ވަރަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ. މައްސަލައިގެ ހުކުމްކުރުމުގެ ކުރި 

 މައްސަލަހައްލުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސްވެވިއްޖެނަމަ އެކަން ވަގުތުން ކޯޓަށް އެންގަްނވާނެއެވެ.

 

  -ރީޚް:އިރުޝާދު ދެވުނުތާ

ނޑައަަޅއިފީމެވެ. މައްސަލައިގެ ހުރިހާ ........................ މިމައްސަލަ މަރުހަލާއެއްގައިވެސް މައްސަލަ  ރޮގުން ބެލުމަށް ކަ
 ހައްލުކުރުމަށް ދެފަރާތުން މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. 

 
 އިރުޝާދުތައްދެމެވެ. ނުވަތަ އަމުރުތައް ކުރަމެވެ.މިމައްސަލާގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތައް ކިއުމަށްފަހު އަންނަނިިވ 

ކޮންމެ ޚަސްމަކުވެސް އެމީހަކު މައްސަލައިގައި ބުރަދަންދިނުމަށް ޭބނުންވާ އެންމެހައި ލިޔުްނތަކުގެ ކޮޕީ ޝަރީޢަތުގެ  .1
އިނދިކޮޅު  ދުވަސް ކުރިން 14ފަހުގެ އަޑުއެހުން ................................. ތާރީޚުގެ/ބޭއްވުމުގެ މަދުވެގެން 

 00ގެ )ށ(( އަދި ެހކިހާމަކުރާއިރު ހާމަކުރަންވާނީ މިޤަވާޢިދުގެ  208ޚަސްމަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. )
 މާއްދާގައިވާ ޖަދުވަލު ހުށަހަޅައިގެނެވެ.

( 402މަތީގައި ދެންނެވުނު ހުރިހާ ިލޔުންތަކެއްގެ އަސްލު ޝަރީޢަތަށް ހާޟިރުވާއިރު ގެންނާންާވެނއެވެ. ) .2
ކޮށް ބޭއްޭވނަމަ ސެިޓފައިޑު ކޮޕީ ރަޖިސްޓުރީ ޕޯސްޓުމެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ފެށުމުެގ ކުރިއަށް ކޯޓަށް އޮންލައިން

 ފޮނުވާންވާނެއެވެ.
 ގެ )އ((  208) }ޝަރީޢަތުގެ ފަހުގެ އަޑުއެހުމުގެ ތާރީޚާއި، ގަޑި ތަން ބަޔާންކުރުން{ .3
ނޑައަޅާ .4 ފައި ނުވާނަމަ ޚާއްސަ އިރުޝާދު ދިނުމުގެ މިއިރުޝާދުގައި ޝަރީޢަތުގެ ަފހުގެ އަޑުއެހުމުގެ ތާރީޚު ކަ

ދުވަހުގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި، މި }...{ ތާރީޚުގައި އޮްނނާނެއެވެ. އަިދ  14މަޖުލީހެއް މިއިރުޝާދު ދެވޭތާ 
ދުވަހުގެ  21ޝަރީޢަތުގެ ފަހުގެ އަޑުއެހުން އޮންނާތީ ޚާއްސަ އިރުޝާދު ދިނުމުގެ އަޑުއެހުމުގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ގެ )ބ((  209ޚެއް ގައެވެ. އެއީ }........{ ތާރީޚުގައެވެ. )ފަހުގެ ތާރީ
ޚައްސަ އިރުޝާދުގެ އަޑުއެހުން ބޭއްވުމުގެ ފަހު އިތުރު އިރުޝާދެއް ދިނުމަށް ޤަސްދުކުރާނަމަ ޚާއްސަ އިރުޝާދު  .5

އި ނުވާނަމަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން އަންގާނެއެވެ. އަންގާފަ 28ދިނުމުގެ އަޑުއެހުން ބޭއްވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 ގެ)ޅ((208އެފަދަ ކޭސްމެނޭޖުމަންޓު އަޑުއެހުމެއް ކޯޓުން ނުބާއްވާނެއެވެ. )

ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ހައްލުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ދެފަރާތަށް އެއްބަސް ވުމަކަށް އާދެވިއްޖެނަމަ އެކަން  .6
 ގެ )ކ(( 186ކޯޓަށް އަންގާންވާނެއެވެ. )

ނިމަން ޤަސްދުކުރާކަމާއި، އެކަމަށް އެއްބަސްވާނަމަ އެކަން އިންކާރުކުރާނަމަ  އަޑުއެހުމަކާނުލައި މައްސަލަ .7
ދުވަސް ................. ތެރޭގައި އަންގަންވާނެއެވެ.  14އިންކާރުކުރާކަން މިއިރުޝާދު ދެވުނު ތަރީޚުން ފެށިގެން 

 ގެ )ކ(( 208)
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ދުވަސް  28މިއިރުޝާދު ދެވޭތާރީޚުންފެށިެގން  މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އިތުރު އިރުޝާދު ދިނުމަށް ޤަސްދުކުރާނަމަ  .8
 )ޅ(( 208ކުރިން އެކަމުގެ ނޯޓިސްދެވޭނެއެވެ. )

ގެ  208ކުރިން ހުއްދަހޯދުމަކާނުލައި ޚަބީރެއްގެ އެއްވެސްރިޕޯޓެއް ދެފަރާތުން ކުރެފަރާތަކަށް ހުށަނެއެޅޭނެއެވެ. ) .9
 )ވ((

އެދޭނަމަ މިނޯޓިސް/އިރުޝާދުތަކުގެ ނޯޓިސް  އެއްވެސް ޚަސްމަކު ޚަބީރެއްގެ ރައުޔަކަށް ބުރަދަންދިނުމަށް .10
( އެހުށަހެޅުމުގައި ޚަބީރެއްގެ ރައުޔަށް 351ލިބުމާއެކީގައި ލިޔުމުން ކޯޓުގައި އެކަމަށް އެދެންވާނެއެވެ. )

 ބުރަދަންދިނުމަށް އެެދނީ އަދި އެކަން މުހިންމު ވަނީ ކީއްވެގެންކަްނ ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
ނޑަނައަޅާނަމަ ލިޔުމުން އޮތުން ލާޒިމްވާނެއެވެ. )ޚަބީރުގެ ހެކިބަސް އެހެންގޮ .11 ( ޚަީބރު ހާޟިރުކުރުން 352ތަކަްށ ކަ

 ކޮންމެހެން މުހިންމުނަމަ ާހޟިރު ކުރެވޭނެއެވެ.
ޝަރީޢަތުގައި ހެކިބަސް ދިނުމަށް އެދޭ ޝަފަވީހެއްކަކު ދޭންބޭނުންވާ ހެކިބަސް ލިޔެސޮއިކޮށްފައިވާ ބަޔާން  .12

 (325ަފއިނުވާނަމަ އެހެއްކަކަށް ޝަރީޢަުތގެ މަޖުލީހުގައި ހެކިބަހެއްނުދެވޭެނއެވެ. )މަތީގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ހާމަކޮށް
ޚަބީރު ހެކިބަސްދިނުމަށް ރުހި އޭނާއަށް ހުށަހެޅި ޚަސްމުދޭންޖެހޭ އިރުޝާދުތައް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެއިރުޝާދުގެ  .13

( ކޯޓުގެ 325ހުގެ ކުރިން ދޭންވާނެއެވެ. )ދުވަސް ........... ތާރީ 02ކޮޕީ އެހެންޚަސްމުންނަށް ހެކިަބސް އެހުމުގެ 
ދުވަސް ކުރިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  07އިރުޝާދެއް ބޭނުންވާނަމަ ޚަބީރު ލިޔުމުން ހެކިސް އެހުމުގެ 

(361) 
 

  -ތާރީޚު :

 ސޮއި

ނޑިޔާރުގެ ނަން  ފަ

 

 

 

 

 

 

 

 އާންމު އިރުޝާދުގެ އަމުރު )އަވަސްނިޔާ އަދި ބޮޑެތި މައްސަލަތައް( 
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 Hއެޕެންޑިކްސް 

  -ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

 -ދައުވާކުރާ:

  -ދައުވާލިބޭ:

 އިންޒާރު

 މިއަމުރުގައި އިރުޝާދުދީފައިވާ ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ނުގަުތމަށް  އިރުޝާދާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށްިފނަމަ ދަޢުވާފޯމު ބާޠިލުޮކށް މައްސަލަ ނިންމިދާނެކަމާއި، ނުވަތަ ހުށަހަޅާފައިވާ ރައްދުބަލައި
ނިންމުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ިލބިގެންާވކަން އަންގަމެވެ. އަދި ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުވެސް ދޭންޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއްކަން އަންގަމެވެ. 

ގެ ކުރިން އެދެވިގެންވަނީ ދެފަރާތުން ވާހަަކދައްކައިގެން ހައްލުކުރުމަށް އެދެވޭ ވަރަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ. މައްސަލައިގެ ހުކުމްކުރުމު
 މައްސަލަހައްލުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސްވެވިއްޖެނަމަ އެކަން ވަގުތުން ކޯޓަށް އެންގަްނވާނެއެވެ.

  -އިރުޝާދު ދެވުނުތާރީޚް:

 މިމައްސަލާގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތައް ކިއުމަށްފަހު އަންނަނިިވ އިރުޝާދުތައްދެމެވެ. ނުވަތަ އަމުރުތައް ކުރަމެވެ. 

ނޑަައޅައިފީމެވެ. މައްސަލައިގެ ހުރިހާމަރުހަލާއެއްގައިވެސް މައްސަލަ  ........................ މިމައްސަލަ ޓްރެކުން ބެލުމަށް ކަ
 ހައްލުކުރުމަށް ދެފަރާތުން މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. 

 
 މާތު ދޭންޖެހޭކަމަްށ ފެންނަމަ އިތުރުމަޢުލޫމާތު ލިބިަގތުމަށް އެިދފައިވާނަމަ ދައުވާކުރާފާރަތުން އެދިފައިވާ މަޢުލޫ

އިރުތު މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ައންާގފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ..........ތާީރޚް....... ކުރިން އެމައުލޫމާތު ކޯޓަށާއި އަނެއްޚަސްމަށް  .1
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 ޝަރީޢަތުގެ ތާރީޚު .2
ތާރީޚާއި ދެމެދުގައެވެ. ލަފާކުރާ ޝަރީޢަތުގައި ހޭދަވާެނ ޝަރީޢަތް ހިންގާނީ ............... އިން ........................  .3

 ދުވަސްތަކުގެ އަދަދަކީ ............. ދުވަހެއެވެ. ޝަރީޢަތް އޮންނާީނ .......... އިން ގަޑި ......... އަށެވެ.

 ހެކިހާމަކުރުމާގުޅޭ އިރުޝާދު

 ވެ.ހާމަކުރަން ނުޖެހޭނަމަ. އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހެކިހާމަކުރާކަށް ނުެޖހޭނެއެ .4
އާންމު އުސޫލުން ހާމަކުރަންޖެހޭ ހެކި ހެކިހާމަކުރާބަޔާނާއެކު ހެކީގެ ލސްޓު ........ތާރީޚް........ ކުރިން  .5

 ހާމަކޮށްނިމަންވާނެއެވެ.
 އެވެސް ހެއްކެއް ހާމަކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދޭނަމަ އެއަމުރަށް ............... ކުރިން އެދިހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. .6

 ވާޤިއީ ހެކި

ކުން މައްސަލައިގެ ބޭުނންކުރަން ނުވަތަ ބަރޯސާވުމަށް ގަސްދުކުރާ ހަޤީޤަތްތަކާއި އެަހޤީޤަތްތަކުގެ މައްޗަށް އެފަރާތަ .7
ހެކިދޭ އެންމެހައި ހެިކންގެ ބަާޔންތައް .......ތާރީކު....... ގެކުިރން ބަދަލުޮކށް ިނންމަންވާނެއެވެ. މިހެކިތައް ދެފަރާުތން 

 ވެ. އެކަކު ފަހުން އަނެކަކު ކުރިން ގެންދާގޮތަކަށް ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ.ބަދަލުކޮށްިނންމަންވާނީ އެކުއެކީަގއެ
 ހެކިބަޔާން ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ަޝފަވީހެއްގެ ހެކިބަސް ޝަރީޢަތުގެ މަޖުލީހުގައި އެހުމަށް ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.  .8
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 ވާނެއެވެ. ކަރުދާހުގެ ........... ޥަފްހާއަށް ވުރެން އިތުރުކޮށްެގންނު 4ހެކިބާޔާން އޭ .9
 ވާޤިއާއެއް ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަެހޅޭނީ ގިނަވެގެން .......... ހެއްކެވެ. .10

 ޚަބީރީ ރައުޔު 

 އެއްވެސްފަރާތަކަށް ޚަބީރީހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަނެތްކަމާއި، އެެހކީގެ މައްޗަށް ބުރަނުވެނޭނެއެވެ. އެގޮތަށް ނިންމާނަމަ. .11
....................................................... މިވަޤިއާއި ގުޅިގެން ޚަބީރީ ހެކި ކޯޓަށް ފާަހނަގަ ވެފައިވާ .................. .12

 ބޭނުންވެއެވެ. މިހެކި ނަގާނީ ޚަީބރުގެ ރިޕޯޓުމެދުވެރިކޮށް އަދި ބޭނުންކުރެވޭނީ ދެފަރާތަށް އެންމެ ޚަީބރެކެވެ. 
 ރީޚުގެ ކުރިން ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.ޚަބީރަށް ދެފަރާތުން އިރުޝާދުދީިފނަމަ ..................... ތާ .13
 އެއްޚަބީރަކަށް ދެފަރާތަށް އެއްަބސްނުވެވޭނަމަ އަކަން އިތުރު އިރުޝާދަށް ކޯޓަށް ހުަށހަޅަންވާނެއެެވ. .14
ދެފަރާތަށް ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަްސ ނުވެވޭނަމަ ނުވަތަ ކޯޓުން ަވކިގޮތަކަށް އަމުރުނުކުރާނަމަ ޚަބީރުގެ ފީދައްކަންޖެހޭނީ  .15

 ދެފަރާތުން ހަމަހަމައަށް ަބހައިގެްނ މީހަކު .........ރ އެވެ.
 ޚަބީރުގެ ރިޕޯޓު ............................ ކުރިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. .16
 ދައުވާކުރާ ފަރާތުގެނަން އަށް އަދި ދައުވާލިބޭފަރާތުގެ ނަން އަށް ިމރިޕޯޓު .............. ކުރިން ފޮނުވަންވާނެއެވެ. .17
 ގެ ރިޕޯޓާމެދު ޚަބީރުން އެއްބަސްވުމަށް ................. މިތާރީޚުގެ ކުރިން އާދެވޭތޯ ބަލަންވާނެެއވެ.ޚަބީރު .18
ޚަބީރުންގެ މެދުގައި ދެވުނު މުއްދަތުގައި އެއްބަސްނުވެވިއްޖެނަމަ .........ތާރީޚު...... ކުރިން ވާޤީއާތަށް ދަނެގަެނ  .19

 ކަށް އެއްބަސްވެވޭ ތޯ މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. .........ތާރީޚުގެ...... ކުރިން އެވަކިވަޤިއާތަ
ޚަބީރުން އެއްބަސްވެވުނު ކަންކަމާއި އެއްބަސްނުވޭކަންކަން ޚުލާސާކޮށް އެކަމުގެ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ރިޕޯޓެއް ނުވަތަ  .20

ތުގެ ލިސްޓު ބަޔާނެއް ........ތާރީޚު............. ގެކުރިން އެއީ ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަ ކުރާނެ ގޮ
 ހުށަހެޅުމުގެ ތާރީޚަށްވުރެން ފަސްނުވާނެ ގޮތުގެމަތީން ުހށަހަޅަންާވނެއެވެ.

ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް .........ނަން.......... ޚަބީރެއްގެ ގޮތުގައި ޝަފަހީ ކޮށް ހެކިބަސް ދިުނމަށް މިޚަބީރު ބޭނުްނ  .21
 ކުރުމަށް ހުއްދަކޮށްފީމެވެ.

 ރިޕޯޓު ލިބޭތާ .....އަދަދު...... ދުވަސްތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ. ޚަބީރަށް ހުށަހަޅާ ސުވާލު ޚަބީރުގެ .22
ހެކިހާމަކުރުމުގައި ހާމަކޮށްފައިވާ ލިއުމަކާގުޅިގެން އެއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަން އޮތްނަމަ ހެކިހާމަކުރި ބަޔާނާ ހެކީގެ  .23

 ލިސްޓު ލިބުނުތާ ................. ދުވަސް ކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
 ތުގެ ކުރީގެ މަރުހަލާގެ ޗެލުލިސްޓުޝަރީޢަ .24
ޝަރީޢަތުގެ ކުރީމަރުހަލާގެ ޗެކުލިސްޓާއެކު ޚަބީރުގެ ރިޕޯޓާއި، ހެކިގެބަޔާންތަކާއި އިތުރުމަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އެންގި  .25

 އެންގުމުގެ ޖަވާބުތައް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.
. ގެ ކުރިން ...................... ތާރީހާއި ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ފެށުން ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ .................. .26

 ....................... ދެމެދުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުހަލާގެ މުރާޖާ

ހަފްތާކުރިން ަޝރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަޖުހަލާގެ މުރާޖާއެއް އޮންނާނެއެވެ.  4ދުވަސްކުރިން ނުވަތަ  28ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ  .27
 ޤަސްދުކުރާނަމަ( )ބާއްވަން 

ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާނަމަ ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުހަލާގެ މުރާޖައާއި ހިންގާނީ )ވީޑިއޯ ނުވަތަ ޓެލެކޮންފަރެންސް  .28
 ދެގޮތުން ކުރެގޮތަކަސް ބަޔާންކުރުން( ކޮށްނެވެ. 

ދިނުަމސް އެދޭ އިރުޝާދާއި،  ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުހަލާގެ މުރާޖައާގެ ....... ދުވަސް ކުރިން ދެފަރާތަށް އެއްބަސްވެވޭ .29
މައްސަލައިގެ ވާޤިއާތައް އެނގޭގޮތަށް ޚުލާސާއަކާއި، ޝަރީޢަތް ިހންގުމަށް އެއްބަސްވެވޭ ތާރީކުތަްއ ބަޔާންކުރާ ބާޔާނެއް 

 ނުވަތަ ތާވަލެއް މެއިލް މެދުވެރިޮކށް ކޯޓަށާއި، ޚަސްމުންނަށް ފޮުނވަންވާނެއެވެ. 
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ދުވަސް ކުރިން ދައުވާކުރާފަރާތުން އެނެކުސްކޮށް  07ގިނަވެގެން  ދުވަސް 3ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ލަސްވެގެން  .30
ތަރުތީބުކޮށްފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ ކަރުދާސް ބަންޑަލިއެއް ކޯޓަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. މިބަްނޓަލައިާއއެކުގައި މައްސަލައިގެ 

މާއެއް ގޮތުގައި ފަސްމަންޒަރަކާއި، މައްސަލައިގެ ވާޤިއާތަށް އެކުލެވޭ ޚުލާސާއެއް މިބަންޑަލީގެ މުޤައްދި
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ނޑު ބަޔާނެއް  03ޝަރީޢަތް ފެށުމުެގ  .31 ނޑު ބަހުްސތައް ނުވަތަ ޚިލާފުވާަކންކަމުގެ މައިގަ ދުަވސް ކުރިން މައިގަ
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ މައްަސލައިގެ ވަޤީއާތަށް ލިސްޓުކޮށްލަޭދންވާނެއެވެ. 

  -ތާރީޚު :

 ސޮއި

ނޑިޔާރުގެ ނަން  ފަ
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 
 އއ. އުކުޅަސް،       

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 

 

 

  Iއެޕެންޑިކްސް  

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު
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 ޚަސްމުން އަދި ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތައް 

 

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 

 

 ފަންޑިޔާރުގެ ނަން:

 ސޮއި:

 ކޯޓުގެ ަތއްަގނޑު 
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   Jއެޕެންޑިކްސް 

 )ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަށް ދީފައިވާ ބާރުތަކުގެ ތަފްސީލު(

ގަސްތުކުރާ ބާރުތަކާ މުނާސަބުވާ ގޮތަށް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަށް ދޭ ބާރުތައް ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ނުވަތަ ދިނުމަށް 
 ބަދަލުކޮށްގެން ލިޔުމަށް 

 

 ދައުވާ/މައްސަލައިގައި ޚަސްމު ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރުން.  .1

މައްސަލަ/ދައުވާއާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ދައުވާ ފޯމުތަކާިއ، ހުށަހެޅުންތަކާއި، ލިޔުްނތަކާއި ނޯޓިސްތަކުގައި ސޮއިކޮށް  .2
 ފޮނުވުމާއި އެފަދަ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހަވާލުވުން.ކޯޓަށް 

 ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެއްކުން. .3

ޝަރިއަތަށް ނުގޮސް ކޯޓުގަިއ ނުވަތަ ކޯޓުން ބޭރުގައި ަހއްލެއް ހޯދައި  މައްސަލަ ހައްލުކުރުން އަދި އެފަދަ  .4
 އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުން.

 އަޑުއެހުން ފަސްކުރުމަށް އެދުން. .5

 އިއުތިރާފުވުން .6

 މައްސަލަ އަނބުރާ ގެނައުން. .7

 ކޯޓުން ލިޔެކިޔުންތަކާއި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ހޯދުން .8

 ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ ފައިސާއާއި ހަވާލުވުން ނުވަތަ ކޯޓަށް ޖަމާުކރަންޖެހޭ ފައިސާ ޖަމާކުރުން. .9

 

ންކަން ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު )ތަމްސީލުކުރާ މަތީގައިވާ ކަންކަން އަހުރެން އަމިއްލައަށް ކުރުމެކޭ އެއްފަދައިން އެކަ
 ފަރާތުގެ ނަން(  އަށް ދީފީމެވެ.
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 
 އއ. އުކުޅަސް،      
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

  ........................................................ފޯމް ނަމްބަރު :                          

  

 
 

 

 ......................................................................................................................................................................................................................................:  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

 

 ،އަދި

 

 ........................................................................................................................................................................................................................ ......:  ފަރާތް  ދަޢުވާލިބޭ

 

 : އިރުޝާދު 

ނޑައަޅާފައިނުވާ  ޚާއްޞަ ގައި ވަކި ޤަވާއިދު ބާވަތުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ  އޮންނަ  އިޚްތިލާފު .1 ، ނަމަ ފޯމެއް ކަ

ޖިސްމާނީ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި  އެންމެހައި މަދަނީ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާނީ މި ފޯމުންނެވެ. އިޚްތިލާފު އޮންނަ ބާވަތުގެ

 އްސަލަތައް ވެސް ހުށަހަޅާނީ މި ފޯމުންނެވެ.އެހެނިހެން ޓޯޓުގެ މަ

ޢަތުގެ އެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީވާޤިޢާތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ވާޤިޢާކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކުރި  ދަޢުވާގޮތް ކަމަށް  ހިނގި މައްސަލައިގައި ކަން .2

 ޔަތްކުރަން ވާނެއެވެ. ޢާރި ކުރާ ފަރާތް ދަޢުވާ ތު ނުލިބި ހިނގައިދާނެކަން ޞަ ލާގައި ހެކި ހުށަހަޅަން ފުރު މަރުޙަ

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .3

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު : 

 (ރ) 65މ.، )ހ( 65.ަޤވާޢިުދގެ މ ތުގެއަ މަދަނީ އިުޖރާ ) 01ފޯމު 
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 / ނޫ  ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު 12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ  ދިވެހި ބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓްގައި، ފޮންޓް ސައިޒް  .4

 ކުލައިންނެވެ.

 .ނަމަ މި ފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ  ރިހަމަކޮށްފައިނުވާ މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފު  .5

ނަމަ، ނުވަތަ އެއް ފަރާތްތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް މައްސަލަ  އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ .6

 އެވެ.ވާނެ މަނަން ނަމަ، އެއިން ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ވަކިވަކިން ހި ރައްދުވާ 

 މިފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ މަޢުލޫމަތު މިފޯމުގެ ފަހު ޞަފްހާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. .7

އަދި ޤާނޫނީ ،  ( ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ  ،ނަމަ ދިވެހި ރައްޔިތެއް ނޫން ކާޑު ) .ނަމަ އެފަރާތުގެ އައި.ޑީ މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ފަރުދަކު .8

އޮފް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ، ޤާނޫނަކުން އުފައްދާފައިވާ އިދާރާއެއް ނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ މި  ޝަޚްޞެއްނަމަ، ސެޓްފިކެޓް 

 .ވާނެއެވެ  ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން

ކުން ނަމަ، މި ފޯމާއެކު ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަ ނަމަ، ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން އުފައްދާފައިވާ އިދާރާއަކުން  މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކުން .9

 ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން އުފައްދާފައިވާ އިދާރާއަކުން މައްސަލަ ހުށަޅަން ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

 ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެ  ބަހަކުން އޮވެފައި އެ  ނޫން އެހެން ނަމަވެސް ދިވެހިބަސް މިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއްގެ ބައެއް .10

 ވާނެއެވެ. ނަމަ، ތަރުޖަމާ ހުށަހަޅަން ގެ ތަރުޖަމާ ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓުން އަންގައިފިލިޔުމެއްގެ ބައެއް

 އެވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު، މިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.، އެކު ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދޭނަމަ އާއި މިފޯމުގައިވާ ދަޢުވާ .11

 ކުރާ ފަރާތް : ދަޢުވާ  01

 

  އްމު ނަމާއެކު(ޢާ ) :ފުރިހަމަ ނަން 

   :އުފަން ތާރީޚް    : މުރުޢު 
ޕާސްޕޯޓް  / އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު

  : ނަންބަރު

 : މާރާތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅާއި ރަށް   : ދާއިމީ އެޑްރެސް

  : ޤައުމު 

 : މާރާތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅާއި ރަށް   : މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

 : ޤައުމު 

 : ނަްނބަރުމޮބައިލް   : އީމޭލް އެޑްރެސް 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : 

 މަޢުލޫމާތު އިތުރުވާނަމަ، މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނައިގެން އިތުރު ޞަފްޙާއެއް ހުށަހަޅާށެވެ.
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 ފަރާތް : ލިބޭ  ދަޢުވާ  02

 

  ނަމާއެކު(އްމު ޢާ ) :ފުރިހަމަ ނަން 

  ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު / އައިޑީކާޑު ނަންބަރު   :އުފަން ތާރީޚް    : މުރުޢު 

 : މާރާތުގެނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅާއި ރަށް   : ދާއިމީ އެޑްރެސް

  : ޤައުމު 

 : މާރާތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅާއި ރަށް   : މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

 : ޤައުމު 

 : ނަްނބަރުމޮބައިލް   : އީމޭލް އެޑްރެސް 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : 

 މަޢުލޫމާތު އިތުރުވާނަމަ، މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނައިގެން އިތުރު ޞަފްޙާއެއް ހުށަހަޅާށެވެ.

 

 ހެކިންގެ ގޮތުގައި ޙާޟިރު ކުރަން އެދޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު : 03

 

  އްމު ނަމާއެުކ(ޢާ ފުރިހަމަ ނަން ) 

  ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު / އައިޑީކާޑު ނަންބަރު   :އުފަން ތާރީޚް    : މުރުޢު 

 : މާރާތުގެ ނަންޢި / ގޭގެނަން 

 :އަތޮޅާއި ރަށް   : ދާއިމީ އެޑްރެސް

  :ޤައުމު 

 
 މާރާތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން

: 

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
 :އަތޮޅާއި ރަށް  

 :ޤައުމު 

 : ނަްނބަރުމޮބައިލް   : އީމޭލް އެޑްރެސް 

 މަޢުލޫމާތު އިތުރުވާނަމަ، މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނައިގެން އިތުރު ޞަފްޙާއެއް ހުށަހަޅާށެވެ.
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 ޚުލާޞާ : ދަޢުވާގެ  04
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 ލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ބަޔާން :މައްސަ  05
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.................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................
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 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރުވާ : 06

ދަން އެދޭ ެގއްލުުމގެ ަބދަލުގެ ާބވަތާއި ޭއގެ ަސބަބު މިަތނުަގއި ބަާޔންކުރަްނވާނެެއވެ. ދަުޢވާކުރަނީ ަހމައެަކނި )ގެއްލުުމގެ ަބދަލު ހޯދަން ެއދޭ ނަަމ ހޯ

ނޑަައޅާަފއިވާ ފައިާސގެ ޢަދަެދއް އިންޓްެރސްޓްގެ ފައިސާ ނަަގއިިދނުމަށް ެއދޭ ނަމަ، މަަދީނ  އެ ފަިއސާއާ ގުިޅގެން ައރާފަިއވާ، ހޯދުމަށް ކަމުަގއި ވެަފއި ކަ

 (އިންޓްެރސްޓްގެ ފަިއާސގެ މިްނވަރު މި ތަނުަގއި ބަޔާންުކރަްނވާނެެއވެ. ވަނަ މާްއާދގައި ބަޔާންކުރާ ފަަދއިން ޯހދަން ެއދޭ  92އިުޖރާއަުތގެ ާޤނޫުނގެ 
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..................................................................................................................................................................................................  
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

  އުކުޅަސް،އއ.       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

   

  

 

 

 
 

 ......................................................................................................................................................................................................................................ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް : 

 

 ،އަދި

 

 ........................................................................................................................................................................................................................ ......ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް : 

 

 

 

 

 

 

 

 ()ހ(  101ަޤާވޢިދުގެ މ.ުތގެ އަ)މަދަނީ އިޖުރާ  02ފޯމު 

 
 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު :
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 ތިޔަފަރާތާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ.މިލިޔުމާއިއެކުގައި ތިރީގައިވާ ފޯމުތައް   .1

 ދަޢުވާ ފޯމު .1
 އަށް އެއްބަސްވާ ފޯމުދަޢުވާމުޅި  .2
 ދަޢުވާގެ ބަޔަކަށް އެއްބަސްވާ ފޯމު .3
 ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ފޯމު  .4
 ފޯމު ގެރައްދު ދަޢުވާ .5
 އިތުރު ދަޢުވާގެ ފޯމު .6
 ކުރާ ފޯމުއިހްތިޞާޞްއާ މެދު އިއުތިރާޒު .7

ތިޔަފަރާތަށް  އެންމެހާ ލިޔުންތައްވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެވުނު  1މަތީގައިވާ   .2
 ލިބިއްޖެތޯ؟

      .ެއާއެކެވ .ެނޫނެކެވ 
 

 __________/_____/_____ :ލިބުނު ތާރީޚު ތިޔަފަރާތައް ދަޢުވާފޯމާއި ލިޔުންތައް  .3

"ދަޢުވާ ފޯމު" ގައި ތިޔަފަރާތުގެ ނަމާއި، އެޑްރެސް އަދި އައިޑެންޓީޓީ ކާޑު ނަންބަރު   .4
 ރަގަޅަށްތޯ؟ލިޔެވިފައިވަނީ 

 
 ނޫނެކެވެ. ☐އާއެކެވެ.      ☐

ޅު ނަންބަރު ލިޔެވިފައިވަނީ ރަގަޅަށް ކަމުގައި ނުވާ ނަމަ ރަގަކާޑު އެޑްރެސް އަދި އައިޑެންޓީޓީ ދާއިމީ "ދަޢުވާ ފޯމު" ގައި ތިޔަފަރާތުގެ ނަމާއި،   .5
 ގޮތް:

 ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެުކ( 

  :އުފަން ތާރީޚް  :ޢުމުރު  
އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޕޯޓް 

 :ނަންބަރު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެނަން  
 ދާއިމީ އެޑްރެސް :

 އަތޮޅާއި ރަށް : 

 ސަމާލުކަމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިފޯމު  14ލިބޭ ފަރާތަށް މި ލިޔުންތައް ލިބުމުން މި ލިޔުން ފުރިހަމަކޮށް ސޮއިކުރުމަށްފަހު ދަޢުވާ 
ކުރި ފޯމުތަކުގެ ތެރެއިން ފޯމަކުން ޙަވާލު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. މި ފޯމުގެ އިތުރުން މި ފޯމާ އެކުގައި ކޯޓުން 

ފޯމުތައް ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރުކުރި ގޮތާ މުނާސަބު ފޯމު ނުވަތަ  ،އިޚްތިޔާރުކޮށް ދަޢުވާއަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ވަކި ގޮތެއް 
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަނާޅައިފި 14ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ފޯމުތައް  14 ކުރުމަށްފަހު 

ވަނަ މާއްދާގެ  106ނޫނުގެ ޤާ އިޖުރާއަތުގެ  ރުގައި މި ދަޢުވާ ނިންމުމުގެ ބާރު މަދަނީ ޙާޟި ތިޔަފަރާތުގެ ޣައިރު  ،ނަމަ
އިތުރު  ނޫނީ ވަކީލަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ލަފާ އަރުވަމެވެ.ޤާ )ރ( ގެ ދަށުން ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މި ފޯމު ލިބުމުން 

 މަޢުލޫމާތު މި ފޯމުގެ ފަހަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.
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 :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އަތޮޅާއި ރަށް :  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަްނބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  
 

 ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު:ލިޔެކިތުންތައް ފޮނުވަންޖެހޭ  ކޯޓުއަމުރު އަދި ދަޢުވާއާއި ގުޅޭ  .6

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އެޑްރެސް:

 އަތޮޅާއި ރަށް : 

  މަގު: 

 ފަންގިފިލާ އަދި އެޕާޓްމެންޓް ނަްމބަރު:   

 ފަންގިފިލާ: 

 ޤައުމު: 

 މޮބައިލް ނަްނބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 
 

 

 

 ސޮއި ކުރުން 
ވިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރާ ޙަވާލު ދަޢުވާ ފޯމާއި 

   : ފަރާތުގެ
 : ވިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތުގެޙަވާލު ދަޢުވާ ފޯމާއި 

 : ނަން
 

 ސޮއި :
 
 
 

 :  ތާރީޚް

 : އިސިއްޔަތުޙަ
 
 

 

 : އިރުޝާދު 

 މި ފޯމާއެކު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  .1
 ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. މި .2
 ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ.ގަެއވެ. ލިޔުންތައް  12ަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ ިދވެިހބަހުްނ، 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)

 

 : ގެ ބަޔަކަށް އެއްބަސްވުންދަޢުވާ

 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 ދިފާޢު ދަޢުވާގެ  ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ދިފާޢެއް ގެ އެއްބަސްނުވާ ބަޔާމެދުދަޢުވާ   (3)

 

 : އަށް އިންކާރުކުރުންދަޢުވާމުޅި 

 ،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)

  . ފުރިހަމަކުރުން ފޯމު ހުށަހަޅާ ދަޢުވާ ރައްދު (3)
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 : އަންގައިދޭ ލިޔުން ވިކަންޙަވާލު  ފޯމާ ދަޢުވާ

 ފޯމާ  ދަޢުވާ .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކޯޓަށް ފަރާތުން  ލިބޭ ދަޢުވާ ލިޔުމެއް އަންގައިދޭ  ވިކަންޙަވާލު  ފޯމާ ދަޢުވާ މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ފޯމެކެވެ. 
ނޑައަޅާފައިވާ ރައްދުދިނުމަށް އަށްދަޢުވާ ،ބޭނުމަކީ ހުށަހެޅުމުގެ ލިޔުން އަންގައިދޭ ވިކަންޙަވާލު   ހުށަނޭޅޭ  ދިފާއު ގެދަޢުވާ  ،ހަމަވާއިރު މުއްދަތު ކަ
 ކޯޓުގެ  އެދުމަށާއި، އެ މައްސަލައަކީ އެ ކޯޓުން ބެލޭނެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ ކޯޓުގައި އިތުރުކޮށްދިނުމަށް މުއްދަތު އެ ،ނަމަ

ލިޔުން  އަންގައިދޭ ވިކަންޙަވާލު  ފޯމާ ދަޢުވާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް އެންގުމެވެ.  14 ލުއުފައްދާކަންފަރާތުން ސުވާ  ލިބޭ ދަޢުވާ އާމެދުއިޙްތިޞާޞް
ގާނޫނީ ނަތީޖާއެއް  2 ،ނަމަ ހުށަނާޅައިފި ފަރާތުން ލިބޭދަޢުވާ ހަމަވާއިރު ދުވަހުގެ މުއްދަތު 14އަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ދީފައިވާ ދަޢުވާ

 ނިކުންނާނެއެވެ. އެއީ:

 .އެދެވިދާނެއެވެ ފަރާތަށް  ކުރާދަޢުވާ  އެ މައްސަލައިގައި ހުކުމްކުރުމަށް ހާޒިރުގައި ޣައިރު ފަރާތުގެ  ލިބޭދަޢުވާ ( 1)

 .ބެލޭނެއެވެ ކަމަށް ލުކުރީޤަބޫ އިޙްތިޞާޞް ކޯޓުގެ ފަރާތުން ލިބޭދަޢުވާ  (2)

 

 

 ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރާނީ ކާކު؟ އަންގައިދޭ ވިކަންޙަވާލު  ފޯމާ ދަޢުވާ

 އެ ،ސޮއިކުރާނީ ލިޔުމުގައި އަންގައިދޭ ވިކަން ޙަވާލު ފޯމާ  ދަޢުވާ ،ޝަޚްޞެއްނަމަ ގާނޫނީ އެނޫންވެސް  ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް ފަރާތަކީ  ލިބޭ ދަޢުވާ
ނޑައަޅާ ތަނަކުން  އެ ތަމްސީލުކުރުމަށް ޝަޚްޞެއް ގާނޫނީ   ލިބިގެންވާ  ންރައްކާތެރިކަ  ނުވަތަ  ކުޑަކުއްޖެއް ފަރާތަކީ  ލިބޭދަޢުވާ ފަރާތުންނެވެ.  ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ  ޙިމާޔަތްކުރުމަށް މަސްލަހަތު އެފަރާތެއްގެ ،ސޮއިކުރާނީ ލިޔުމުގައި އަންގައިދޭ ވިކަންޙަވާލު ފޯމާ ދަޢުވާ ،ނަމަ ފަރާތެއް  ކަ

 .ފަރާތުންނެވެ

 އެޑްރެހެއް ފޮނުވަންވީ ލިޔެކިޔުންތައް އެޑްރެސް ފޮނުވަންވީ ލިޔުން ފަރާތަށް  ލިބޭދަޢުވާ ލިޔުމުގައި އަންގައިދޭ ވިކަންޙަވާލު ފޯމާ ދަޢުވާ
 . ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

 

 : ކުރާނޭ އެޑްރެސް ޙަވާލު ލިޔެކިޔުން 

 ވަކީލު  ގާނޫނީ  ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ލިޔުމުގައި އަންގައިދޭ ވިކަން ޙަވާލު  ފޯމާ ދަޢުވާ  އަދި ،ނަމަ ވަކީލެއް ގާނޫނީ ތަމްސީލުކުރަނީ  ފަރާތް ލިބޭ ދަޢުވާ
.  އެޑްރެހަށެވެ  މަސައްކަތު ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ވަކީލުގެ ގާނޫނީ ،ވާންވާނީ އެޑްރެސް ބަޔާންކުރާ ލިޔުމުގައި އަންގާ  ވިކަންޙަވާލު  އާދަޢުވާ ،ނަމަ
ލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާ އެޑްރެހެއް ކުރާޙަވާލު  ލިޔެކިޔުން ،ނަމަ އައްޔަންކޮށްފައިނުވާ ވަކީލެއް ގާނޫނީ ތަމްސީލުކުރުމަށް  ފަރާތް ލިބޭދަޢުވާ

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 
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 : އާ މެދު އިޢުތިރާޒުކުރުމުގެ ފޯމު އިޙްތިޞާޞް 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ  އިޙްތިޞާޞް  ނިންމުމުގެ ގޮތެއް އާ މެދުދަޢުވާ އެ  ،ބަލައި ދަޢުވާ  އެ ،ވުމަށްފަހުޙަވާލު ފޯމާދަޢުވާ  ފަރާތުން ލިބޭ ދަޢުވާ
 އެ ،ވީނަމަވެސް ލިބިދީފައި ކޯޓަށް އެ އިޙްތިޞާޞް ބެލުމުގެ މައްސަލަ އެފަދަ އުސޫލުން އާންމު ނުވަތަ ،ނަމަ ފެނިއްޖެ ލިބިގެން ނުވާކަމަށް ކޯޓަށް
 ބެލުމުގެ  ދަޢުވާ އެ ،ބަދަލުގައި ރައްދުދިނުމުގެ އަށްދަޢުވާ ،ނަމަ ފެނިއްޖެ ކަމަށް ވުޖޫދުގައިވާ ތެއްޙާލަ ބަލައިގެންނުވާނެ މައްސަލަ އެ ކޯޓުން
ނޑައަޅައި ދިނުމަށް ލިބިގެން ނުވާކަމަށް ކޯޓަށް އެ އިޙްތިޞާޞް  ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ނުވަތަ . ހުށަހެޅިދާނެއެވެ  ކޯޓަށް ފަރާތަށް ލިބޭދަޢުވާ އެދި ކަ
 ހުށަހަޅާފައި  ކޯޓަށް ލިޔުން  އަންގައިދޭ ވިކަން ޙަވާލު  ފޯމާ ދަޢުވާ އިސްވެދިޔަ ބައިގައި ބަޔާންކުރި ފަދައިން ،ހުށަހެޅޭނީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމެއް މިފަދަ

 . ވާނަމައެވެ

 އަންގައިދޭ  ވިކަންޙަވާލު  އާދަޢުވާ ،ހުށަހެޅޭނީ މައްސަލައެއް ލިބިގެން ނުވާކަމަށް ކޯޓަށް ކޯޓަށް އެ އިޙްތިޞާޞް ނިންމުމުގެ  ގޮތެއް އާ މެދު ދަޢުވާ
 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 
 އުފައްދައި ސުވާލު އާމެދުއިޙްތިޞާޞް ކޯޓުގެ ފަރާތުން ލިބޭދަޢުވާ ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 14ހުށަހަޅާތާ  ކޯޓަށް ލިޔުން އަންގައިދޭ ވިކަންޙަވާލު 

 ލިބޭ ދަޢުވާ ލިބިގެންވާކަން ކޯޓަށް  އެ އިޙްތިޞާޞް  ނިންމުމުގެ  ގޮތެއް އާމެދުދަޢުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ،ބެލެވޭނީ ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި އްސަލައެއްމަ
  .ކަމުގައެވެ ލުކޮށްފައިވާޤަބޫ  ފަރާތުން
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 އއ. އުކުޅަސް،       

 .................................................ފޯމް ނަމްބަރު :           ދިވެހިރާއްޖެ.      

           

 

  

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 )ށ( 101)މަދަނީ އިުޖރާައތުގެ ޤަާވޢިދުގެ މ. 03ފޯމު 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު
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 އިރުޝާދު 

 ިދވެިހރާްއޭޖގެ މި ފޯމު ހުށަަހޅާނީ ދަޢުވާ ޯފމުަގިއވާ ދަޢުާވއަކީ މިާހރު މި ދަޢުވާ ުހށަހެޅިަފިއވާ ކޯޓުގެ ަބދަުލގައި، މި ދަުޢާވގެ ަމްއސަލަ ބެލޭނީ .1

 4ގެ ޤާޫނނުގެ އެހެން ރަެށްއގެ ކޯޓަކުން ކަމަށް ަޤބޫުލކުރެވޭ ަނމަެއވެ. އެިކއެކި ކޯޓުތަކުން ެބލޭނެ މަްއސަލަތައް ލިޔެފަިއވަނީ މަދަީނ އިޖުާރއަތު 

 ކޯޓަށް ހުށަަހޅަްނވާނެެއވެ.  ދުވަުހގެ ތެޭރަގއި މި ފޯމު 14ވަނަ ާބބުަގެއވެ. މިފޯމު ހުށަަހޅާ ނަަމ، ލިޔުންތައް ލިބޭ ތާީރޚުން ފެިށގެން 

ޙަވާުލވިަކން އަންގާ ލިުޔމެވެ. ދަުޢާވއަށް ިމ ފުޯމެގ ިއުތުރްނ ިމަވުގުތ ޯކަޓްށ ުހަށަހަޅްނެޖޭހީނ ަހަމެއަކިނ ަދުޢާވ ފާޯމިއ ، މި ފޯމު ހުށަހަޅާ ަނމަ .2

ގޮތެއް ނިންމުމުްނނެވެ. މި ފޯމު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ރަްއދުދޭ އެެހނިހެން ފޯމުތައް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނީ ކޯޓުގެ އިޙްިތޞާްޞއާ މެދު ކޯޓުން ވަކި 

 ދުވަުހގެ ތެޭރގައި ކޯޓުގެ އިޙްިތޞާްޞއާ މެދު ކޯޓުްނ ގޮތެއް ނިްނމަްނވާެނއެވެ. 45ފެށުގެން ލަްސވެެގން 

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .3

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12ްޓގަިއ، ފޮންޓް ސައިްޒ މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރަްނވާނީ ިދވެހި ބަުހން، ފަރުމާ ފޮން .4

 .މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަ ކުރަްނޖެހޭ މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ މި ފޯމު ަބލައި ނުގަެނވޭެނެއވެ .5

 

 ކޯޓުގެ އިޙްތިޞާޞްއާއި މެދު ސުވާލު އުފައްދާ ސަބަބު  01

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

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

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

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

 ދު ސުވާލު އުފައްދާ ގޮތަށް ބާރުދޭ ހެކި އިޙްތިޞާޞްއާއި މެ  02

1. .................................................................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................................................................... 

 އެދޭ ގޮތް  03

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................ 
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 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި: 

_______________________________________________ 

 ނަން: 

_______________________________________________ 

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: 

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު: 

_______________________________________________ 
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 އއ. އުކުޅަސް،       
 ފޯމު ނަންބަރ: ...............................       ދިވެހިރާއްޖެ.      

 

  

 

 

 

 :  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

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

 ،އަދި

 :  ފަރާތް  ދަޢުވާލިބޭ

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

 

 : އިރުޝާދު 

ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކަށް ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވެވޭނީ ކޯޓުގެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން  .1

 .އިންނެވެ 11 ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު ޤަވާޢިދުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ އެދޭނީ ހުއްދައާ އެކުގައެވެ. ކޯޓުގެ ހުއްދައަށް

 .މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ .2

ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު  12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ ދިވެހި ބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓްގައި، ފޮންޓް ސައިޒް  .3

 ކުލައިންނެވެ.

 .މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ މި ފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ .4

 ޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު، ފޯމުގެ ފަހު ޞަފްޙާގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަން .5

)ހ( 106ައތުގެ ަޤވާޢިުދގެ މ. މަދަނީ އިުޖރާ ) 04ފޯމު   

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު : 
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  : މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް  01

 : އްމު ނަމާއެކު(ޢާ ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު   :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 ަނންަބރު   :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 ނޫންކަން :އެދޭ  ކުރުމަށް  ޝަރީޢަތް ހިންގުމެއް ނެތި ޙުކުމް  05

 އާނ. ☐

 ނޫން. ☐

 

 _______/___/___ : 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  ☐

     ބަޔަށް ބަހާލައިގެން 6ފައިސާގެ ޢަދަދު  ☐

     ބަޔަށް ބަހާލައިގެން  12ފައިސާގެ ޢަދަދު  ☐
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 : ފައިސާ ދައްކަން ބޭނުންވަނީ  08

     ސީދާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް  ☐

   ކޯޓަށް ☐

 

 ބައި( )ފޯމުގެ ތިންވަނަ   

 އިޤުރާރު :

 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

  : ސޮއި

 _____________________________________________________________ : ނަން

 _______________________________________________ : ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު މަޤާމު

 ____________________________________________________________:  ތާރީޚު

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :

  .ަފރާތްތަކުެގ ދިވެިހރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑާއި، ކޮޕީ / ފަރާތް ހެޅިހުށަ މަްއސަލަ .1
 މަްއސަލައަށް ޭބނުްނވާ ޝަރުޢީ ެއހެން ލިޔުމެއް ާވނަމަ އެލިުޔމެްއގެ ކޮޕީ  .2
 އެަކމަށް ެއދޭ ފޯމު  ،ވަކީލަކު ނުވަތަ ަބދަލުަގއި މީހަކު ހުށަަހޅާނަމަ  .3
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 ....................................................ފޯމް ނަމްބަރު :                  

           

  

 

 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 
                     ______________________________________ 

 

  އަދި

 ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތް:

 

 

 

 

 އިރުޝާދު 

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

 (131މ.، 112މ.، )ހ( 107ދުގެ މ.ޢިވާ ޤަ ޖުާރއަުތގެ މަދަނީ އި) 05ފޯމު 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު
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 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:

______________________________________________ 

 

 : ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

އަދި ޤާނޫނީ ،  ( ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ  ،ނަމަ ދިވެހި ރައްޔިތެއް ނޫން  ކާޑު ) .ނަމަ އެފަރާތުގެ އައި.ޑީ ފަރުދަކު  ހުށަހަޅަނީ ފޯމު މި .1

މި  ޝަޚްޞެއްނަމަ، ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ، ޤާނޫނަކުން އުފައްދާފައިވާ އިދާރާއެއް ނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ

 .ވާނެއެވެ  ހުށަހަޅަންފޯމާއެކު 
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

  

 

 
 

 ......................................................................................................................................................................................................................................ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް : 

 ،އަދި

 ........................................................................................................................................................................................................................ ......ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް : 

 

 އިރުޝާދު:

 

 ދުވަސް ތެރޭގައި މިފޯމު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  14ލިޔުންތައް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން  .1

ދަޢުވާގެ ލިބިފައިވާ  ނަމަ، އެއްބަސްނުވާ ބަޔާއި ގުޅޭގޮތުން، މިފޯމާއި އެކު ދަޢުވާގެ ބަޔަކަށް އެއްބަސްވެ ދައުވާގެ ބަޔަކަށް އެއްބަސްނުވާ  .2

 ދުވަސް ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 14ޚުން ފެށިގެން ލިޔުންތައް ލިބުނު ތާރީ  ،ދިފާޢު ފޯމު

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .3

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ. 12ސައިޒް  ގައި، ފޮންޓުމި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ ދިވެހި ބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓު  .4

 .ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ މި ފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެމި ފޯމުގައި  .5

 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.ޙާހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު، މިފޯމުގެ ފަހު ޞަފް މިފޯމާއިއެކު .6

 ( 111ައތުގެ ަޤވާޢިުދގެ މ.މަދަނީ އިުޖރާ ) 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 ނޫންކަން :އެދޭ  ކުރުމަށް  އެއްބަސްވާ ބަޔާ މެދު ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމެއް ނެތި ޙުކުމް  05

 އާން ☐

 ނޫން  ☐

 ___/___/_______ : 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 :

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް  09

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / 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 : 

 ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް މައްސަލައިގެ  

 



    

 

 ކޯޓް  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު މެޖިސްޓްރޭޓް
 6661015ފޯން:   aa.ukulhas@judiciary.gov.mv އީމެއިލް: |  courts.gov.mvaa.ukulhas.  ވެބްސައިޓް:

ގެ  334 146 ސަފްޙާ   
 

 

 ބައި( )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ

 އިޤުރާރު :

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 : ސޮއި

 ______________:_______________________________________________ ނަން

 :_______________________________________________ ޙައިސިއްޔަތުމަޤާމް ނުވަތަ 

 ____________________________________________________________: ތާރީޚު

 

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި:

 މި ފޯމާއެކު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  .7
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު :            

      

  

 

 

 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް:     ______________________________________ 

 

 އަދި 

     

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް:      ___________________________________      

 

 އިރުޝާދު 

 މުޅި ދަޢުވާ އަށް އިންކާރުކުރާ ނަމަ ފުރާނީ މިފޯމެވެ.  .1

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ފޯމު ކޯޓަށް  14އިޢުތިރާޒު ނުކުރާ ނަމަ، ދަޢުވާގެ ލިޔުންތައް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާސަށް  .2

 ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

ނޑައެޅުމުން،  .3 ކޯޓުގެ އިހްތިޞާޞްއާ މެދު ސުވާލު އުފައްދާ ނަމަ ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ފޯމު ހުށަހަޅާނީ އިހްތިޞާޞްއާ މެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ކަ

 ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. އެ ކަ

 މި ފޯމު ފުރުމުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން: .4

 (114)މަދަނީ ިއޖުާރއަުތގެ ަޤާވޢިދުގެ މ. 07ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
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 )ހ( ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އިޢުތިރާފުވާ ވާޤިޢާތައް ވަކިވަކިން ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ.

 ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ.)ށ( ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އިންކާރުކުރާ ވާޤިޢާތައް ވަކިވަކިން 

)ނ( ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އޭނާއަށް ޔަގީންނުކުރެވޭ ވާޤިޢާއެއް އޮތް ނަމަ އެކަން ޔަގީން ނުކުރެވޭކަން 

 ނުވަތަ އޭގެ ތެދުކަން ކަށަވަރުނުކުރެވޭ ނަމަ އެކަމެއް ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ.

ން ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކެއް ހުރި ނަމަ އެ ލިޔުންތަކަށް ޙަވާލާދީ އެކަން )ރ( ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ދިފާއުގައި ބޭނުންކުރަ 

 ފާހަގަކުރަން ވާނެއެވެ. 

 )ބ( ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ތުހުމަތަކަށް އިންކާރުކުރާ ނަމަ އޭގެ ސަބަބު ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ.

ށް ކަމުގައިނުވާ ނަމަ މައްސަލަ ހިނގި ގޮތް )ޅ( މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވަނީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ގޮތަ 

 ކަމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ބަޔާންކުރާ ގޮތް ދަޢުވާ ފޯމުގައި ލިޔަންވާނެއެވެ. 

މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގި ގޮތް ކަމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ބަޔާންކުރި ވާޤިޢާތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ވާޤިޢާއެއްގެ މައްޗަށް  .5

 ލާގައި ހެކި ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތު ނުލިބި ހިނގައިދާނެކަން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ރިޢާޔަތްކުރަން ވާނެއެވެ. ޝަރީއަތުގެ މަރުހަ 

ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންގާ ލިޔުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި ވީނަމަވެސް، ކަނަޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާގެ ދިފާއު  .6

 ފަރާތުގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމް ކުރެވިދާނެއެވެ. ހުށަހަޅާފައިނުވާ ނަމަ ދަޢުވާލިބޭ 

ދަޢުވާ  ދަޢުވާއަށް ދިފާޢު ހުށަހަޅާއިރު، ރައްދު ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ އިތުރު ދަޢުވާއެއް ކުރާނަމަ، އެފަދަ ދަޢުވާއެއް ކުރާނީ އެކަމަށް ރައްދު .7

ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ އިތުރު ދަޢުވާއެއްކުރާ ނަމަ ދިފާޢު ( އިންނެވެ. ރައްދު 13ފޯމު ( އިން އަދި އިތުރު ދަޢުވާ ފޯމު )10ފޯމު ފޯމު )

 ފޯމާއެކު އެ ފޯމު)ތައް( ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .8

 ކަޅު ކުލައިންނެވެ.ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ  12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރަންވާނީ ދިވެހި ބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓުގައި، ފޮންޓް ސައިޒް  .9

 .މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ  .10

 މި ފޯމު ފުރާއިރު ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ ނަމަ، މިފޯމުގައި ސޮއިކުރާނީ ޤާނޫނީ ވަކީލެވެ. .11
 ލޫމާތު، މިފޯމުގެ ފަހު ޞަފްޙާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.މިފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢު .12
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 މުޅި ދަޢުވާއަށް އަހުރެން އިންކާރު ކުރަމެވެ.  01

 

 ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރާ ސަބަބު:

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

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

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

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

 

)މި ފޯމުގެ ފަހަތުގައިވާ އިރުޝާދުތަކުގައި  ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ކަމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ބަޔާންކުރާ ގޮތްމައްސަލައިގައި  02

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދީގެން މި ބައި ލިޔުމަށް(

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

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

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

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

 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެދޭ ގޮތް  03

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

...................................................................................................................................................................... 
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 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި(

 މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން އެދޭގޮތް 

 ؛ނަމަ ޙައްލުކުރަން އެދެނީމައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ބޭނުން  04

 ކޯޓުން ބޭރުގައި  ☐

 ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި        ☐

 ؛މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން އެދެނީ  05

 ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން  ☐

 އަވަސް ނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން  ☐

 ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން    ☐

 )ފޯމުގެ ތިންވަނަ ބައި(

 ތަމްސީލުކުރުން 

 ޤާނޫނީ ވަކީލު މެދުވެރިކޮށް  ☐

 އަމިއްލައަށް  ☐

 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާ ނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަުޢވާކުރާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ނަމަ އެފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު: 06

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެުކ(  

   :އުފަން ތާރީޚް    :ޢުމުރު  
އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޕޯޓް 
  :ނަންބަރު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އަތޮޅާއި ރަށް :  ދާއިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އަތޮޅާއި ރަށް :  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަްނބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : 
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 ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ :

 ހުވައިކުރި ތާރީޚް: ................................ ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު : ..............................

 ނަން : ..........................................................ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ 

 ..........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  

 މޮބައިލް ނަްނބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 :މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  
 

 

 

 )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ ބައި( 

 ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް : 08

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެުކ(  

  :އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު    :އުފަން ތާރީޚް    :ޢުމުރު  

 ދާއިމީ އެޑްރެސް : ގޭގެނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން: 
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 އަތޮޅާއި ރަށް : 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އަތޮޅާއި ރަށް :  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަްނބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : 

 

 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް : 09

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެުކ(  

  :އުފަން ތާރީޚް  :ޢުމުރު  
އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޕޯޓް 

 :ނަންބަރު 

 :ގޭގެނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އަތޮޅާއި ރަށް :  ދާއިމީ އެޑްރެސް :

 :ޤައުމު 

 ގޭގެނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން: 

 އަތޮޅާއި ރަށް :  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަްނބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : 
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 )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ ބައި(

 އިޤުރާރު 

 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި: 

_______________________________________________ 

 ނަން: 

_______________________________________________ 

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: 

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު: 

_______________________________________________ 

 ޖެހޭ ތަކެތި: ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން 

 މި ފޯމާއެކު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 1
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 ..................ފޯމް ނަމްބަރު : ........  

  

 

 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް :

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

 

 ،އަދި

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް :

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

 އިރުޝާދު 

 ތެޭރަގއި ދަުޢވާގެ ދިފާުޢއަށް ދަުޢވާކުރާ ަފރާުތން ޖަާވބު ދޭްނވާެނއެވެ. ދުވަުހގެ 14ދަޢުވާުކރާ ފަރާތަށް ދަުޢާވގެ ދިފާޢު ލިޭބ ދުވަހުން ފެިށގެން  .6

ިއންކާރުކުރާަކން  މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރަްނވާނީ ދަުޢވާލިބޭ ފަރާތުން ަދއުާވގެ ދިފާުޢަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކޮްނމެ ާވޤިޢާއަކަށް އެްއބަްސވާަކން ނުވަތަ .7

ރިހަމަކުަރންވާނީ ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތުްނ ދަުއވާގެ ދިފާުޢަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއވާ ކޮންމެ  ތުހުމަތަކަށް ވަކިވަކިން އެނގޭނެ ގޮތަކަެށވެ. މި ފޯުމ ފު

ުނވަތަ ޝަފަހީ  އެްއބަްސވާކަން ުނވަތަ އިންާކރުކުރާކަްނ ވަކިވަކިން ެއނޭގނެ ގޮތަކަެށވެ. އިންާކރުކުރާ ނަަމ، އިންާކރު ކުރާ ަސބަބު ިކތާބީ ހެއްކަށް

 ންކުރަްނވާެނެއވެ.ހެއްކަށް ަޙވާލާދީ ބަޔާ 

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .8

 ގަެއވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ ިދވެިހބަހުްނ، ފަރުމާ ފޮންޓުަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް  .9

 ފުރިހަމަކޮށްަފއިުނވާ ނަމަ މި ފޯމު ަބލައި ނުގަެނވޭެނެއވެ.މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަްނޖެހޭ މަޢުޫލާމތު  .10

 މި ފޯމާއެކު ހުށަަހޅަްނޖެހޭ ތަކެތީގެ މަުޢލޫމާތު، ފޯުމގެ ފަހު ޞަފްާޙގައި ބަޔާްނކުރެވިަފއި ވާެނެއވެ. .11

 (116)މަދަނީ އިޖުާރއަުތގެ ަޤާވޢިދުގެ މ. 08ފޯމު 

 :ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު 

: 
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  :މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް  01

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / 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 ަނންަބރު / 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 މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި: 

_______________________________________________ 

 ނަން: 

_______________________________________________ 

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: 

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު: 

_______________________________________________ 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :ފޯމާއެކު 

 މަްއސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް / ަފރާތްތަކުެގ ދިވެިހރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑާއި، ކޮޕީ. .1

 މަްއސަލައަށް ޭބނުްނވާ ޝަރުޢީ ެއހެން ލިޔުމެއް ާވނަމަ އެލިުޔމެްއގެ ކޮޕީ  .2
 އެަކމަށް ެއދޭ ފޯމު  ،ވަކީލަކު ނުވަތަ ަބދަލުަގއި މީހަކު ހުށަަހޅާނަމަ  .3
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 ......................................ފޯމް ނަމްބަރު :             

 

  

 

 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް:

______________________________________ 

 އަދި 

 ___________________________________________ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް:           

 

 

 އިރުޝާދު 

ދުވަުހގެ  14ަރއްދު  ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތުން ހުށަެހޅި ަދއުާވގެ ިދފާޢަށް ދަޢުވާކުރާ ަފރާތުން ހުށަެހޅި ަޖާވބުގެ ަރްއދުަގއި ދަުޢވާލިބޭ ފަރާުތން ހުަށހަޅާ  .1

 ތެރޭަގއި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ވާެނއެވެ. 

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .2

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ ިދވެހި ބަުހން، ފަރުމާ ފޮންްޓގަިއ، ފޮންޓް ސައިްޒ މި ފޯމު  .3

 .މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަްނޖެހޭ މަޢުޫލާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއިުނވާ ނަމަ މި ފޯމު ަބލައިނުަގނެޭވނެެއވެ .4

 .ަމޢުލޫމާތު ފޯމުގެ ފަހު ޞަްފޙާަގއި ބަާޔްނކުރެވިަފއިާވނެެއވެ މި ފޯމާިއއެކު ހުށަހަަޅންޖެހޭ ތަކެީތގެ .5

 

 )ހ( 117)މަދަނީ އިޖުާރއަުތގެ ަޤާވޢިދުގެ މ. 09ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  
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 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ދިފާޢަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ޖަވާބަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދޭ ރައްދު  -01
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.................................................................................................................................................................................... 

 

 ގެ ޖަވާބު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ސުވާލެއް ކޮށްފައިވާ ނަމަ އެ ސުވާލުތަކު  02
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 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި(

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު 

_______________________________________________ 

 

 

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: 

 އިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.މި ފޯމާއެކު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގަ 1
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 ......................................ފޯމް ނަމްބަރު : 

  

 

 

 

 ........................................ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ...........................................................................................................

 

 އަދި 

 

 ...................................................................................................................................................ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 އިރުޝާދު 

 އިންާކރުކުރާ ަމްއސަލަތަކުަގއެވެ. ުމޅި ދަުޢވާައށް  އިންާކރުކުރާ ަމއްސަލަތަުކގައި އަދި މި ފޯމު ހުށަހެޭޅނީ ހަަމއެކަނި ދަުޢވާގެ ބަޔަކަށް .1

 ނަމަ، މިފޯުމގައި ސޮއިުކރާނީ ޤާޫނނީ ވަކީލެވެ.  އްަޔންކުރެވިަފިއވާޢަމި ފޯމު ފުރާިއރު ާގނޫނީ ވަކީލަކު  .2

ުތގެ ޝަރީޢަެއއްގެ ަމއްޗަށް ާވޤިޢާތަުކގެ ތެޭރގައި ނުހިެމނޭ ވާޤިޢާކުރާ ފަރާތުން ބަާޔންުކރި ރައްދު ދަުޢވާ ހިނިގގޮތް ކަމަށް  މަްއސަލަިއގައި ކަން .3

 ޔަތްުކރަން ާވނެެއވެ. ޢާތު ނުލިބި ހިނަގިއދާނެކަން ަރއްދު ދަުއވާުކރާ ފަރާތުން ރިޞަލާަގއި ހެކި ހުށަހަޅަން ުފރުޙަމަރު 

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .4

 ގަެއވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12 ފޮންޓް ަސއިޒް، ފޮންޓުަގއިްނވާނީ ިދވެިހބަހުްނ، ފަރުމާ މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރަ .5

 ވެ.ނަމަ މި ފޯމު ަބލައިނުަގނެޭވނެއެ  މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަ ކުރަްނޖެހޭ މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއިުނވާ .6

 ވާނެެއވެ. ފޯުމގެ ފަހު ޞަފްާޙަގއި ބަާޔންކުރެވިަފއި  ،މި ފޯމާިއއެކު ހުށަހަަޅންޖެހޭ ތަކެީތގެ ަމޢުލޫމާތު .7

 (118މ.ދުގެ ަޤާވޢިުތގެ އަ)މަދަނީ އިޖުރާ  10ފޯމު 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު
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 ރައްދު ދަޢުވާ . 01

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

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

 . ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް 02

 

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

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

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

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

 

 އެދޭ ފަރުވާ  . ރައްދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހޯދުމަށް 03

 

 ހަމައެކަނި ނަމަ ހޯދަން އެދޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ބާވަތާއި އޭގެ ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ދަޢުވާކުރަނީ  )ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން އެދޭ
ނޑައަޅާފައިވާ   ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް އެދޭއިންޓްރެސްޓްގެ  ވެފައި، އެ ފައިސާއާ ގުޅިގެން އަރާފައިވާ ހޯދުމަށް ކަމުގައި ޢަދަދެއް  ފައިސާގެ  ކަ

ނޑައަޅާ ވަނަ 92 ޤާނޫނުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ނަމަ، މި ތަނުގައި  އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާގެ މިންވަރު މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ކަ
 ވާނެއެވެ.( ބަޔާންކުރަން
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............................................................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................ 

 ބައި( )ދެ ވަނަ

 ރައްދުކުރަންވީ ގޮތް ރައްދު ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން 

 . ރައްދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 04

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެުކ(  

   :އުފަން ތާރީޚް    :ޢުމުރު  
އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޕޯޓް 

 :ނަންބަރު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 ދާއިމީ އެޑްރެސް :

 މަގު: 

 ފަނގިފިލާ: 

 އަތޮޅާއި ރަށް: 

 ޤައުމު:  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
 މަގު: 

 އަތޮޅާއި ރަށް: 

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަްނބަރު:  އީމޭލް އެޑްރެސް: 

 :މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް 
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 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް . ރައްދު 05

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 ދާއިމީ އެޑްރެސް :

 މަގު: 

 ފަނގިފިލާ: 

 އަތޮޅާއި ރަށް: 

 ޤައުމު:  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އެޑްރެސް: މިހާރު އުޅޭ
 މަގު: 

 އަތޮޅާއި ރަށް: 

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 ބައި( )ތިންވަނަ

 އިޤުރާރު 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

  ސޮއި:

 _______________________________________________               ނަން:

 _______________________________________________ ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: މަޤާމު

 _______________________________________________:              ތާރީޚު

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: 

 ގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ފޯމާއެކު ދިވެމި  1
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު :               

  

 

 

 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް:       ______________________________________

 

 އަދި 

 ____________________________________  ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް:     

 

 އިރުޝާދު 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަދަނީ އިުޖރާައތުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ނުވަތަ ަމޖަނީ އިުޖރާއަުތގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން އެަކމަކަށް ކޯޓުގެ ުހްއދައަށް ެއދެންޖެހޭަކމަށް  .1

ނޑަެއޅިފަިއނުވާ ަނމަ،   އެަފދަ ކޮންމެ ހުްއދަެއއް ހޯަދން ެއދޭނީ މި ފޯުމންނެވެ.ޙާލަތުަގއި، އެަކމަށް ާޚއްޞަ ެއހެން ޯފމެއް ކަ

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .2

 ގަެއވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ ިދވެިހބަހުްނ، ފަރުމާ ފޮންޓުަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް  .3

 .ކުރަްނޖެހޭ މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއިުނވާ ނަމަ މި ފޯމު ަބލައިނުަގނެޭވނެެއވެމި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަ  .4

 މި ފޯމާިއއެކު ހުށަހަަޅންޖެހޭ ތަކެީތގެ ަމޢުލޫމާތު، ފޯުމގެ ފަހު ޞަފްާޙގައި ބަާޔންކުރެވިަފިއވާނެެއވެ  .5

 

  

 (122މ.، 119)މަދަނީ އިޖުާރއަުތގެ ަޤާވޢިދުގެ މ. 11ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
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 ހުއްދައަށް އެދޭ ކަމުގެ ތަފްސީލު: 01

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

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

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

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

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

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

 

 

 ހުއްދައަށް އެދޭ ސަބަބު: 02
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 އިޤުރާރު 

 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި: 

_______________________________________________ 

 ނަން: 

_______________________________________________ 

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: 

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު: 

_______________________________________________ 

 

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: 

 މި ފޯމާއެކު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  .1
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 ..............ފޯމް ނަމްބަރު :...........  

 

  

 

 

 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް :

…………………………………………………………………………………………………  

 ،އަދި

 : މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް 

………………………………………………………………………………...... 

 އިރުޝާދު 

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .12

 ގަެއވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ ިދވެިހބަހުްނ، ފަރުމާ ފޮންޓުަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް  .13

 .ފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ ނަމަ މި  .14

 . މިފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު މި ފޯމުގެ ފަހު ޞަފްޙާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ  .15

 

 

 

 (120)މަދަނީ އިޖުާރއަުތގެ ަޤާވޢިދުގެ މ. 12ފޯމު 

  : ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
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 :މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް  -01

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / 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 ަނންަބރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 ރަށް :އަތޮޅާއި   ދާއިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އަތޮޅާއި ރަށް :  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 މަޢުލޫމާތު އުނިކުރަން ނުވަތަ އިތުރުކުރަން އެދޭ ޚަޞްމުގެ  -03
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 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އަތޮޅާއި ރަށް :  ދާއިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އަތޮޅާއި ރަށް :  އެޑްރެސް:މިހާރު އުޅޭ 

 :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

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

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

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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 އިތުރު ކުރަން އެދޭ ޚަޞްމަށް ކޯޓު އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް: -07

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / 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  

 

 

 އިޤުރާރު 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި: 

_______________________________________________ 

 ނަން: 

_______________________________________________ 

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: 

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު: 

_______________________________________________ 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :

 މަްއސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް / ަފރާތްތަކުެގ ދިވެިހރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑާއި، ކޮޕީ. .1
 މަްއސަލައަށް ޭބނުްނވާ ޝަރުޢީ ެއހެން ލިޔުމެއް ާވނަމަ އެލިުޔމެްއގެ ކޮޕީ  .2

 .އެަކމަށް ެއދޭ ފޯމު  ،ވަކީލަކު ނުވަތަ ަބދަލުަގއި މީހަކު ހުށަަހޅާނަމަ  .3
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 ..............ފޯމް ނަމްބަރު :........ 

 

  

 

 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް :

………………………………………………………………………………………………… 

 ،އަދި

 : މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް 

………………………………………………………………………………...... 

 

 

 އިރުޝާދު 

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .1

 ގަެއވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ ިދވެިހބަހުްނ، ފަރުމާ ފޮންޓުަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް  .2

 .ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަްނޖެހޭ މަޢުޫލާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއިުނވާ ނަމަ މި ފޯމު ަބލައި ނުގަެނވޭެނެއވެ މި .3

 . މިފޯާމއިއެކު ހުށަަހޅަްނޖެހޭ ތަކެތީގެ މަުޢލޫމާތު މި ފޯމުގެ ފަހު ޞަްފާޙގައި ބަާޔންކުރެވިަފިއވާނެެއވެ .4

 

 (120)މަދަނީ އިޖުާރއަުތގެ ަޤާވޢިދުގެ މ. 12ފޯމު 

  : ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
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 :މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް  -01

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އަތޮޅާއި ރަށް :  ދާއިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 ރަށް :އަތޮޅާއި   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް : -02

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / 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 މަޢުލޫމާތު  -03

 

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / 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

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

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

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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 އިތުރު ކުރަން އެދޭ ޚަޞްމަށް ކޯޓު އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް: -07

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / 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  

 

 އިޤުރާރު 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި: 

_______________________________________________ 

 ނަން: 

_______________________________________________ 

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: 

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު: 

_______________________________________________ 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :

 މަްއސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް / ަފރާތްތަކުެގ ދިވެިހރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑާއި، ކޮޕީ. .1

 މަްއސަލައަށް ޭބނުްނވާ ޝަރުޢީ ެއހެން ލިޔުމެއް ާވނަމަ އެލިުޔމެްއގެ ކޮޕީ  .2
 .އެަކމަށް ެއދޭ ފޯމު  ،ވަކީލަކު ނުވަތަ ަބދަލުަގއި މީހަކު ހުށަަހޅާނަމަ  .3
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 ......................................................ފޯމް ނަމްބަރު :    

  

 

 

  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް:   
______________________________________ 

 އަދި 

 ______________________________________ : ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 އިރުޝާދު 

ށް ޝަރީޢަުތގެ މަްއސަލަިއގައި ކަން ހިނގިގޮތް ަކމަށް އިތުރު ދަޢުވާުކރާ ފަރާުތން ބަޔާންުކރި ވާޤިޢާތަުކގެ ެތރޭަގއި ނުިހމެނޭ ވާޤިާޢެއއްގެ މައްޗަ  .1

 ުޢވާުކރާ ފަރާތުން ރިޢާޔަތްުކރަން ާވނެެއވެ.މަުރޙަލާަގއި ހެކި ހުށަހަޅަން ުފރުޞަތު ނުލިބި ހިނަގިއދާނެކަން އިުތރު ދަ

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .2

 ގަެއވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ ިދވެިހބަހުްނ، ފަރުމާ ފޮންޓުަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް  .3

 .މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއިުނވާ ނަމަ މި ފޯމު ަބލައިނުަގނެޭވނެެއވެމި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަ ކުރަްނޖެހޭ  .4

 މި ފޯމާިއއެކު ހުށަހަަޅންޖެހޭ ތަކެީތގެ ަމޢުލޫމާތު، ފޯުމގެ ފަހު ޞަފްާޙގައި ބަާޔންކުރެވިަފިއވާނެެއވެ  .5
ަގއި ނުިހމެނޭ ވާޤިާޢެއއްގެ މައްަޗށް ޝަރީޢަުތގެ މަްއސަލަިއގައި ކަން ހިނގިގޮތް ަކމަށް އިތުރު ދަޢުވާުކރާ ފަރާުތން ބަޔާންުކރި ވާޤިޢާތަުކގެ ެތރޭ .6

 މަުރޙަލާަގއި ހެކި ހުށަހަޅަން ުފރުޞަތު ނުލިބި ހިނަގިއދާނެކަން އިުތރު ދަުޢވާުކރާ ފަރާތުން ރިޢާޔަތްުކރަން ާވނެެއވެ.

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .7

 ގަެއވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12މާ ފޮންޓުަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ ިދވެިހބަހުްނ، ފަރު .8

 .މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަ ކުރަްނޖެހޭ މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއިުނވާ ނަމަ މި ފޯމު ަބލައިނުަގނެޭވނެެއވެ .9

  

 (121)މަދަނީ ިއޖުާރއަތުގެ ަޤވާޢިުދގެ މ. 13ފޯމު  

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  
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  އިތުރު ދަޢުވާ  01
 

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

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

 

 މައްސަލައިގެ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް  02

1. ................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................... 
3. ................................................................................................................................... 

 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރުވާ  03 

 

މައެކަނި )ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން އެދޭނަމަ ހޯދަން އެދޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ބާވަތާއި އޭގެ ސަބަބު ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ. ދަޢުވާކުރަނީ ހަ
ނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދެއް ހޯދުމަށް  ކަމުގައިވެފައި، އެ ފައިާސއާ ގުޅިގެން އަރާފައިވާ އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް އެދޭ ނަމަ،  ކަ

ނޑައަޅާ އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާގެ މިންވަރު މި ތަނުގައި   92މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ކަ
 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.(
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........................................................................................................................................................ 

 ހުށަހެޅިފައި އޮތް ދަޢުވާ އާއި މިދަޢުވާއާ ހުރި ގުޅުން  04
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 އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް 

 ސޮއި: 

_______________________________________________ 

 ނަން: 

_______________________________________________ 

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: 

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު: 

_______________________________________________ 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: 

 މި ފޯމާއެކު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. .1
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 ..........................................................ފޯމް ނަމްބަރު :  

   

 

 

 

 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް :

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

 ،އަދި

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް :

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

 

 ފޯމު ފުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު :

ށް ޝަރީޢަުތގެ މަްއސަލަިއގައި ކަންހިނިގގޮތް ކަމަށް އިތުރު ދަުޢވާ ކުރާ ފަރާތުން ބަާޔންކުިރ ވާޤިާއތަކުގެ ތެޭރަގއި ނުހިމެނޭ ާވިޤާއއެްއގެ މަްއޗަ 01
 މަުރޙަލާަގއި ހެކި ހުށަހަޅަން ުފރުސަތު ނުލިބި ހިނަގިއދާނެކަން އިުތރު ދަުޢވާުކރާ ފަރާތުން ިރއާޔަތްކުަރން ވާެނެއވެ. 

 ހަށިަގނޑަށް ލިބޭ ޖިސްާމނީ އަނިާޔއަކާއި ުގޅޭ ދަޢުާވއެްއަގއި ކަމާބެޭހ ދައުލަތުގެ އިާދާރއިން ގަބޫލުުކާރ ސިއްހީ ހިދުމަުތގެ ފަންނީ  02
ނޑަށް ިލބުނު އަނިޔާަކމަށް ދަުޢވާަގއި ބަޔާންުކރާ ،މަަސއްކަތްތެިރއެްއގެ ހެކިަބހަށް ދަުޢވާކުރާ ފަރާތުން ރިޢާޔަތްުކރާ ނަމަ  އަނިާޔއާ  އޭާނެގ ހަށިގަ

 ގުޭޅގޮތުން އެފަރާތުން ަތއްޔާރުކޮށްަފިއާވ ރިޕޯޓު މިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަން ވާެނެއވެ.

 )ށ( 65)މަދަނީ އިޖުާރއަުތގެ ަޤާވޢިދުގެ މ. 14ފޯމު 

 
 : ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
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ހޭ ފަރާތްތަކާއި ފުރާނައަށް ނުަރއްކާވާ ަފދަ އެކްިސޑެްނޓަކާއި ގުިޅގެން ބަދަލު ަނގަިއދިނުން ެއދޭ ނަމަ  އެްކސިޑެންޓް ހިނގި ފަރާުތްނ ބަލަހައްޓަންޖެ  03

 .ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީެއއް މިފޯާމއި އެކު ފޮނުަވންާވނެެއވެ.އެ ފަރާތްތަުކގެ އައި
 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. 04

 ގަެއވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ ިދވެިހބަހުްނ، ފަރުމާ ފޮންޓުަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް  05
 .ޖެހޭ މަޢުޫލާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއިުނވާ ނަމަ މި ފޯމު ަބލައިނުަގނެޭވނެެއވެމި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަން  06

 ރ )ފަންސަވީސް( ރުފިޔާ ަދއްކަްނ ވާނެެއވެ.25/-ފޯމުގެ ަރޖިސްްޓރޭޝަން ީފގެ ގޮުތގައި  07
 މި ފޯމާިއއެކު ހުށަހަަޅންޖެހޭ ތަކެީތގެ ަމޢުލޫމާތު، ފޯުމގެ ފަހު ޞަފްހާަގއި ބަާޔންކުރެވިަފިއވާނެެއވެ. 08

 ވާ :ދަޢު  01

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

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

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

 މައްސަލައިގެ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް :  02

ދި ރަންޖެިހދާނެ ޚަަރދާއި އަ )މި ތަނުަގއި ދަޢުވާުކރާ ފަރާތަށް ލިިބފައިވާ އަނިޔާތަުކގެ ތަފްސީލާއި ދަޢުާވކުރާ ފަރާތުން ކުރަްނޖެހުނު އަދި ުމަސތަޤުބަުލގައި ކު 

ނޑަށް ލި ދަޢުވާުކރާ ފަރާތަށް ިލބިފަިއވާ ގެއްލުްނތަކުގެ ތަފްޞީލު ިހމަނަްނވާެނއެވެ.( ަތުޤބަލުަގއި ޮބޑު ަބއްޔެއް ުނވަތަ ބިަފއިވާ އަނިާޔގެ ަސަބުބން މުސްަހށިގަ

ތާީރޚެްއގައި ިމއަނިޔާ ާއއި ުގޅިެގން ދަޢުާވއެއް  ފަހުގެ .ންަކންނޫޖިްސމާނީޮގތުން ނުވަތަ ނަްފސާނީޮގތުްނ އުނިކަމެއް ެމުދވެިރވުުމގެ ފުރުސަެތއް އޮތްކަން ނުވަތަ 

 ހުށަހެިޅދާނެ ބަީލގެ ނުވަތަ ޖިްސމާނީ ުނވަތަ ނަފްާސނީ އުނިކަުމގެ ތަފްޞީލު:

4. ......................................................................................................................................... 

5. ......................................................................................................................................... 

ފަރާތުން ނަމަ  އެކްސިޑެންޓް ހިނގި  ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ އެކްސިޑެންޓަކާއި ގުޅިގެން ބަދަލު ނަގައިދިނުން އެދޭ  03

 ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތައް ބަލަހައްޓާ ޙައިޞިއްޔަތު :

1 ............................................................................................................................................... 

2 ............................................................................................................................................... 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރުވާ : 04

ދޭ ެގއްލުުމގެ ބަދަުލގެ ާބވަާތއި ޭއގެ ސަަބުބ ބަޔާންކުރަްނވާެނއެވެ. އަދި މި ދަޢުާވާއ ޯހދަން އެ  ،)މި ދަޢުާވއާ ުގޅިެގން ެގއްލުުމގެ ބަަދލު ހޯދަން އެދޭ ަނމަ

 ގުިޅގެން ވަގުތީ ބަދަެލއް ނަަގއިިދނުން އެދޭ ަނމަ އެކަން، ސަަބބާއި އެކު ބަާޔންކުރަން ާވނެެއވެ.(  

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

..................................................................................................................................................... 
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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 އެދެނީ މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ބޭނުން ނަމަ  .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

 ހިންގައި ނިންމައިދިނުމަށް :ޝަރީޢަތް ނު 
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 އެދެން  ☐

 ނޭދެން  ☐

 )ފޯމުގެ ތިންވަނަ ބައި(

 ތަމްސީލުކުރުން :

 ޤާނޫނީ ވަކީލު މެދުވެރިކޮށް  ☐

 އަމިއްލައަށް        ☐

 މަޢުލޫމާތު:ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަންކުރާ ނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވާުކރާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ނަމަ އެފަރާތެއްގެ  .10

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

 :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އަތޮޅާއި ރަށް :  ދާއިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އަތޮޅާއި ރަށް :  އެޑްރެސް:މިހާރު އުޅޭ 

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް: 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : 
 

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ :

 ހުވައިކުރި ތާރީޚް: _________________ ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު : __________________

 ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން : ______________________________

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ މަޤާމު : ____________________________________________________
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 ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް : .11

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އަތޮޅާއި ރަށް :  އެޑްރެސް : ދާއިމީ

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އަތޮޅާއި ރަށް :  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : 

 

 )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ ބައި(

 ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީ ގޮތް :

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް : .12

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެުކ(  

   :އުފަން ތާރީޚް    :ޢުމުރު  
އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޕޯޓް 

  :ނަންބަރު 

 ގޭގެނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން: 

 އަތޮޅާއި ރަށް :  ދާއިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އަތޮޅާއި ރަށް :  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަްނބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : 
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 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް : .13

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެުކ(  

  :ތާރީޚްއުފަން   :ޢުމުރު  
އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޕޯޓް 

 :ނަންބަރު 

 :ގޭގެނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އަތޮޅާއި ރަށް :  ދާއިމީ އެޑްރެސް :

 :ޤައުމު 

 ގޭގެނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން: 

 އަތޮޅާއި ރަށް :  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަްނބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : 

 

 )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ ބައި(

 އިޤުރާރު :

 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި :  

 ނަން : ____________________________________________________________

 ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު : _______________________________________________މަޤާމް 

 ތާރީޚު : ____________________________________________________________

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: 

 މި ފޯމާއެކު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 1
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 ..........................................................ފޯމް ނަމްބަރު : 

  

 

 

 

 ......................................................................................................................................................................................................................................ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް :  

 ،އަދި

 

 ........................................................................................................ ......................................................................................................................ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް :  

 އިރުޝާދު :

ޗަށް ޝަރީަޢތުގެ މަރުޙަލާގައި ހެކި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގި ގޮތް ކަމަށް އިތުރު ދަޢުވާ ކުރާ ފަާރތުން ބަޔާންކުރި ވާޤިޢާތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ވާޤިޢާއެއްގެ މައް .1

 ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތު ނުލިބި ހިނގައިދާނެކަން އިތުރު ދަޢުވާކުރާ ފަާރތުން ރިޢާަޔތްުކރަން ވާނެއެވެ. 

 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.  3ގެން ޑީޝަލް ރިވިއުގެ ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅޭނީ، ހުށަހަޅާ ދަޢުވާ އެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެޖު .2

ނަމަވެސް މިފޯމުން ޖުޑީޝަލް ރިވިއުގެ މައްސަލަ  ވަސް ފާއިތުވެފައިވާ 3ތިރީގައިވާ ޙާލަްތތަކުގައި އިދާރީ ފިޔަވަޅު ެއޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  .3

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 )ހ( ދަޢުވާކުރާ ފަރާަތށް ދަޢުވާ ހުށަނޭޅުނު އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރިކަަމށް ކޯޓަށާޘބިދުކޮށްދެވުން.  .4

 ރުން.މަސް ދުވަހުގެ ފަހުން ވެސް ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން އިއުތިރާޟުނުކު 3)ށ(  .5

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު / ނޫ ކުލައިންނެވެ. 12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ  ދިވެހި ބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓްގައި، ފޮންޓް ސައިޒް  .6

 .މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ ނަމަ މި ފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ .7

 

 )ނ( 65ަޤވާޢިުދގެ މ.) މަދަނީ އިުޖރާައތުގެ  15ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު :
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 ( ރުފިޔާ ދައްކަން ވާނެއެވެ.-ރ )ފަންސަވީސް/25/-ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީގެ ގޮތުގައި ފޯމުގެ  .8

 މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު، މި ފޯމުގެ ފަހު ޞަފްހާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. .9

 

 ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް : 01

 

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / 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 : 

 މަޢުލޫމާތު އިތުރުވާނަމަ، މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން އިތުރު ޞަފްހާއެއް ހުށަހަޅާށެވެ.

 

 

 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް : 02

 

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :ތާރީޚް އުފަން     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އަތޮޅާއި ރަށް :  ދާއިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އަތޮޅާއި ރަށް :  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް :

 :ޤައުމު  
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 ނަންބަރު :މޮބައިލް   އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : 

 މަޢުލޫމާތު އިތުރުވާނަމަ، މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން އިތުރު ޞަފްހާއެއް ހުށަހަޅާށެވެ.

 

 މައްސަލައިގެ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް : 03

6. ................................................................................................................................................ 

7. ................................................................................................................................................ 
8. ................................................................................................................................................ 

 

 ބުނު އިދާރީ ފިޔަވަޅުގެ ތަފްޞީލު :ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން ޙައްޤަކަށް އުނިކަން ލި  04

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

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

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

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

 : މަތީގައިވާ ފިޔަވަޅު ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން އަޅާފައިވަނީ ޤާނޫނީ އިމުގެތެރެއިން ކަމުގައި ނުދެކޭ ސަބަބުތައް  05

1. ................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................ 

 

 ޖުޑީޝަލް ރިވިއުގެ ދަޢުވާ ކޯޓުގައި އުފުލައިގެން މެނުވީ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދެން ނެތްކަމުގައި ދެކޭ ސަބަބު : 06

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

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

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

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

 ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރުވާ ނުވަތަ ފަރުވާތައް : 07

 

1. ................................................................................................................................................ 
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2. ................................................................................................................................................ 
 މަތީގައިވާ ފަރުވާތައް ހޯދައިދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ ސަބަބުތައް : 08

1. ................................................................................................................................................ 

2. ................................................................................................................................................ 
 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި(

 ގޮތް : މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން އެދޭ 

 ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީ ދަޢުވާކުރުމުގެ ކުރިން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ  .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    ☐
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 )ތިންވަނަ ބައި(                                 

 ތަމްސީލުކުރުން :                                    

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލު މެދުވެރިކޮށް  ☐

 އަމިއްލައަށް        ☐

 

 ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުާވކުރާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު:ޤާނޫނީ  12

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / 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 : 

 ގެ / އޮފީހުގެ ނަން: 

 މަޤާމް: 

 އެޑްރެސް:މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ  
 

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ :

 ހުވައިކުރި ތާރީޚް:____________________ ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު :_________________________

 ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން : ______________________________________

 ތަމްސީލު ކުރާ މަޤާމު : ___________________________________________________________އޮފީހުގައި 
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 ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް: 13

 
ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން 

: 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް :
 އަތޮޅާއި ރަށް : 

  : ޤައުމު  

 
ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން 

: 

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް :
 އަތޮޅާއި ރަށް : 

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަްނބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 

 )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ ބައި( 

 އިޤުރާރު :   

 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި : 

 _______________________________________________ނަން : 

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު : _______________________________________________

 ތާރީޚު : _______________________________________________

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :

     ކާޑު ކޮޕީ. .މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ  .1
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 ` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 ..........................................................ފޯމް ނަމްބަރު : 

 

 

 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް :

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

 ،އަދި

ފަރާތް :މައްސަލަ ރައްދުވާ   

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

 

 އިރުޝާދު 

 ާވރިސުން ހުށަހެުޅމަށް ކޯޓަށް ަމއްސަލަ ތަރިކަިއގެ ތެރޭަގއި ދުވަހުގެ  180 ފެިށގެން ތާީރޚުން ނިޔާވި މަްރޙޫމް ،ަނމަ ނެތް އުުޒރެއް މަުގބޫލު .1

 .މަަސއްކަތްކުރަްނވާެނެއވެ

 .ަފރާތަކަެށވެ އޮތް މަސްަލޙަތު ނުވަތަ ާވރިަސކަށް ހުށަެހޅޭނީ ަމއްސަލަ ތަރިކަިއގެ .2

 ށަަހޅަން ާވނެެއވެ. ތައިަގިއގައި ިހމެނޭ ެއއްެވސް ުމދަލެއް ރަހުނުކުެރވިަފއިވާ ަނމަ ރަހުުނވީ ފަރާުތގެ ިއއުތިާރޟެއް ނެތްަކމުގެ ލިޔުެމއް ިމފޯމާއެކު ހު .3

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .4

 ގަެއވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12ފޮންޓް ަސއިޒް ަގއި، މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ ިދވެިހބަހުްނ، ފަރުމާ ފޮންޓު .5

 .ނަމަ މި ފޯމު ަބލައިނުަގނެޭވނެެއވެ މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަްނޖެހޭ މަޢުޫލާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއިުނވާ .6

 ރ )ފަންސަވީސް ުރފިޔާ( ގެ ރަޖިސްްޓރޭޝަން ފީ ެއއް ަދއްކަން ވާެނެއވެ.25.00މިފޯުމއާއެކު  .7

 ލަިއގައި ިހމެނޭ ފަރާތްތަުކގެ ިދެވހިރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ.މަްއސަ .8

 )ހ( 66މ. އިުދގެުތގެ ަގވާ އަ)މަދަނީ އިޖުރާ  16ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  



    

 

 ކޯޓް  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު މެޖިސްޓްރޭޓް
 6661015ފޯން:   aa.ukulhas@judiciary.gov.mv އީމެއިލް: |  courts.gov.mvaa.ukulhas.  ވެބްސައިޓް:

ގެ  334 191 ސަފްޙާ   
 

 ނިޔާވިީމހާގެ ަތރިކަިއގަިއހުރި ުމދަލާއި ފައިާސގެ ތަފްޞީލީ ލިސްޓް ހުށަހަަޅންާވނެެއވެ. .9

 ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ.މަްއސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ ަޝޚްެޞްއނަމަ ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރަިޖސްޓްޭރޝަްނގެ ކޮޕީ  .10

 ތަރިކަިއގެ ތެޭރގައި ރަިޖސްޓްރީ ކުެރވިަފއިވާ އެއްެޗއް ހިމެޭނނަމަ ަރޖިސްްޓރީގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަްނވާނެެއވެ. .11

 މަުރސާބިތު ކުރި ލިޔުުމގު ކޮޕީ ހުށަހަަޅންވާެނއެވެ. .12

 .ވަކީލަކު ނުވަތަ ަބދަލުަގއި މީހަކު ހުށަަހޅާނަަމ، އެކަމަށް އެދޭ ފޯމް ހުަށހަޅަްނާވނެެއވެ .13

 މި ފޯމާިއއެކު ހުށަހަަޅންޖެހޭ ތަކެީތގެ ަމޢުލޫމާތު ފޯމުގެ ފަހު ޞަފްާހަގއި ބަޔާްނކުރެވިަފއިާވނެެއވެ. .14

 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:. 01

  ފުރިހަމަ ނަން: )އާއްމު ނަމާއެކު(:

  ޢުމުރު:  އުފަންތާރީޚް:  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:

  އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު(ދާއިމީ 

  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު(

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ފޯނު ނަންބަރު:

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ނިޔާވިމީހާއާއި ހުރި 
 ގުޅުން:

 

މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ 
 އެޑްރެސް:

 

 

 . ނިޔާވި މީހާގެ މަޢުލޫމާތު:02

  ފުރިހަމަ ނަން: )އާއްމު ނަމާއެކު(:

  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:

  ދާއިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު(

  ނިޔާވި ތާރީޚް:  ނިޔާވި ތަން:
 

 

 . ނިޔާވި މީހާގެ ތަރިކައިގެ މައްސަލަ މީގެކުރިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ:03

  ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

  ހުށަހެޅި ތާރީޚް:

  ނިމުނު ތާރީޚް:

  ނިމުނު ކޯޓު:
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ށަހަޅާ . ނިޔާވިމީހާގެ މަރު ސާބިތުކުރުމަށާއި، ވާރިސުން ސާބިތު ކުރުމަށާއި، ތަރިކައިގައި ހުރި މުދަލާއިބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހ04ު
 ހެކިން:

  ފުރިހަމަ ނަން: )އާއްމު ނަމާއެކު(: 1

  ޢުމުރު:  އުފަންތާރީޚް:  ނަންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:އައިޑީކާޑު 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު(

  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު(

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ފޯނު ނަންބަރު:
 

  ފުރިހަމަ ނަން: )އާއްމު ނަމާއެކު(: 2

  ޢުމުރު:  އުފަންތާރީޚް:  ނަންބަރު:އައިޑީކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޕޯޓް 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު(

  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު(

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ފޯނު ނަންބަރު:
 

  ފުރިހަމަ ނަން: )އާއްމު ނަމާއެކު(: 3

  ޢުމުރު:  އުފަންތާރީޚް:  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:

  ދާއިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު(

  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު(

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ފޯނު ނަންބަރު:
 

 

ނޑެއްގައި . ވާރިސުންގެ ތަފްޞީލް: )ވާރިސުންގެ މަޢުލޫމާތު އިތުރުވާނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު 05 ހިމަނައިގެން އިތުރު ގަ
 ލިޔާށެވެ(

  ފުރިހަމަ ނަން: )އާއްމު ނަމާއެކު(: .1

  ޢުމުރު:  އުފަންތާރީޚް:  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:

  ދާއިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު(

  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު(
  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ފޯނު ނަންބަރު:

  މަރްޙޫމާއި އޮތް ގުޅުން:

މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ 
 އެޑްރެސް:

 

 

ނޑެއ05ް ގައި . ވާރިސުންގެ ތަފްޞީލް: )ވާރިސުންގެ މަޢުލޫމާތު އިތުރުވާނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން އިތުރު ގަ
 ލިޔާށެވެ(
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  ފުރިހަމަ ނަން: )އާއްމު ނަމާއެކު(: . 2

  ޢުމުރު:  އުފަންތާރީޚް:  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:

  ދާއިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު(

  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު(

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ފޯނު ނަންބަރު:

  މަރްޙޫމާއި އޮތް ގުޅުން:

މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ 
 އެޑްރެސް:

 

 

ނޑެއ05ް ގައި . ވާރިސުންގެ ތަފްޞީލް: )ވާރިސުންގެ މަޢުލޫމާތު އިތުރުވާނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން އިތުރު ގަ
 ލިޔާށެވެ(

  ފުރިހަމަ ނަން: )އާއްމު ނަމާއެކު(: . 3

  ޢުމުރު:  އުފަންތާރީޚް:  ނަންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:އައިޑީކާޑު 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު(

  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު(

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ފޯނު ނަންބަރު:

  މަރްޙޫމާއި އޮތް ގުޅުން:

މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ 
 އެޑްރެސް:

 

. ތަރިކައިގައި ހިމެނޭ މުދާ ހުރި ތަންތަނާއި އެ މުދާ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ފަރާތްތައް: )މަޢުލޫމާތު އިތުރުވާނަމަ، ތިރީގައި 06
ނޑެއްގައި ލިޔާށެވެ(  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން އިތުރު ގަ

  ފުރިހަމަ ނަން: )އާއްމު ނަމާއެކު(: .1

  ޢުމުރު:  އުފަންތާރީޚް:  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:

  ދާއިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު(

  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއިރަށާއިއެކު(
  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ފޯނު ނަންބަރު:

  މުދަލުގެ ނަން:

  މުދާ ހުރިތަން:
 

 ލިބެންހުރި ދަރަނީގެ މަޢުލޫމާތު: )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން(. ތަރިކައިގައި ހިމެނޭ 07

1  

2  

3  
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 . ތަރިކައިގައި ހިމެނޭ ދައްކަން ހުރި ދަރަނީގެ މަޢުލޫމާތު: )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން(08

1  

2  

3  
 

އުފެދިފައިވާ މުދަލެއް ހުރިނަމަ އެ މަޢުލޫމާތު: . ތަރިކައިގައި ހިމެނޭ މުދަލުގެ ތެރެއިން ރަހުނެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އިލްތިޒާމެއް 09
 )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން(

1  

2  

3  

 

ލު . ތަރިކައިގައި ހިމެނޭ މުދަލުގެ ތެރެއިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ ނުވަތަ، އާމްދަނީ ލިބިލިބި ހުރި މުދަލެއް ހުރިނަމަ އޭގެ ތަފްޞީ 10
 ޢައްޔަންކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ތަފްޞީލު: )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން(އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު 

  ކުލި:  ތަން /  ތަކެތި: 1

ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭ 
 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:
ނޑެއްގައި   ލިޔާށެވެ()މަޢުލޫމާތު އިތުރުވާނަމަ، މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން އިތުރު ގަ

 

 . ނިޔާވި މީހާގެ މުދަލުގެ ތެރެއިން ޝަރީއަތް މެދުވެރިކޮށް ހަމަޖައްސަން ބޭނުންވާ މުދަލާއި ތަފްޞީލު:11

 ތަފްޞީލް:

1 ............................................................................................................................................................................................................................... 

2 ............................................................................................................................................................................................................................... 

3 ............................................................................................................................................................................................................................... 

4 ............................................................................................................................................................................................................................... 

5 ............................................................................................................................................................................................................................... 
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6 ............................................................................................................................................................................................................................... 

7 ............................................................................................................................................................................................................................... 

 )މަޢުލޫމާތު އިތުރުވާނަމަ، އިތުރު ގަނޑެއްގައި ލިޔާށެވެ(
 

 

 ދަޢުވާ ނުވަތަ އެދޭގޮތް:. ނިޔާވިމީހާގެ މުދަލުގެ މައްޗަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ދަޢުވާއެއް ކުރާނަމަ އެ 12

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

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

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

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

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

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

 

 ރިކަ މުދާ ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ތަ  .13

 އެދެން  ☐

     ނޭދެން  ☐
 

 ގޮތާއި މެދު ހުށަހަޅާ ގޮތް:ތަރިކައިގައި ހުރި މުދާ ބަލަހައްޓާނޭ  ،ހަމައަށް ނިންމުމާ ކޯޓުން މައްސަލަ ތަރިކައިގެ .14

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

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

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

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

 އެގޮތަށް ހުށަހަޅާ ސަބަބު:ގޮތަކާއި މެދު ހުށަހަޅާ ގޮތް އަދި މެދު އަމަލުކުރާނޭ އި ދަރަނިތަކާ ނިޔާވެފައިވާ ފަރާތުގެ .15

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

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

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

 

 ގޮތަށް ހުށަހަޅާ ސަބަބު:ގޮތަކާއި މެދު ހުށަހަޅާ ގޮތް އަދި އެ މެދު އަމަލުކުރާނޭ އި ދަރަނިތަކާ ނިޔާވެފައިވާ ފަރާތުގެ .16

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

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

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

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

ޝަރުއީގޮތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މީހުންނާއި ދަރިންގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ފައިސާ ނަގާނެ ގޮތާއި އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ނިޔާވެފައިވާ ފަރާތް  .17

 ޢަދަދު ކަމަށް ހުށަހަޅާ ގޮތް:ހޭދައިގެ 

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

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

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

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

 ކުރިން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައި ުނވާނަމަ؛ .18

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު ޢަްއޔަން ކުރަން ބޭނުންވޭ   ☐

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު ޢަްއޔަން ކުރަން ބޭނުމެއްނުވޭ  ☐

 

 

 :  އެހެނިހެން ކަންތައްތައް މި މައްސަލައާއި ގުިޅގެން އެޭދ  .19

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

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

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

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

 

 :  ވަިޞއްަޔތެއް ކޮށްފަިއވާނަމަ އެކަުމގެ ތަފްސީލުނިޔާވިމީހާ އެްއވެސް  .20
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............................................................................................................................................................ 

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

 

 

 ބައި( )ފޯމުގެ ތިންވަނަ

 ތަމްސީލުކުރުން 

 

 މެދުވެރިކޮށް  ވަކީލުޤާނޫނީ  ☐

        އަމިއްލައަށް ☐

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުާވކުރާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު: 21

 : އްމު ނަމާއެކު(ޢާ ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު   :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: 
 

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ :
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 ހުވައިކުރި ތާރީޚް:_________________ ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު :_____________________

 ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން : ____________________________ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް 

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލު ކުރާ މަޤާމު : ______________________________________________

 

 

 ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް: 22

 
 މާރާތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން

: 

 : ދާއިމީ އެޑްރެސް
 :އަތޮޅާއި ރަށް  

  :  ޤައުމު 

 
 މާރާތުގެ ނަންޢި / ނަން ގޭގެ
: 

 : މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް
 :އަތޮޅާއި ރަށް  

 : ޤައުމު 

 : ނަްނބަރުމޮބައިލް   : އީމޭލް އެޑްރެސް 
 

ބައި( )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ   

 އިޤުރާރު 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

  ސޮއި:

_______________________________________________ 

  ނަން:

_______________________________________________ 

  ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: މަޤާމު

_______________________________________________ 
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 : ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :ފޯމާއެކު 

 .ފަރާތްތަުކެގ ދިވެިހރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑާއި، ކޮޕީ ފަރާޓް / ހުށަހެޅި މަްއސަލަ .1

 މަްއސަލައަށް ޭބނުްނވާ ޝަރުޢީ ެއހެން ލިޔުމެއް ާވނަމަ އެލިުޔމެްއގެ ކޮޕީ  .2
 .އެަކމަށް ެއދޭ ފޯމު  ،ވަކީލަކު ނުވަތަ ަބދަލުަގއި މީހަކު ހުށަަހޅާނަމަ  .3
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 `      

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 

 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު :   

  

 

 

 

 ______________________________________  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

 

 އަދި 

 ______________________________________  ފަރާތް  ދަޢުވާލިބޭ

 

 

 އިރުޝާދު 

 .ފަާރތަކަށެވެ ޮއތް އެިބމުގެ ަމއްޗަށް ަމސްލަހަތު ހުށަހެޅޭނީ ަމްއސަލަ ބިން ަބއިކުުރމުގެ .1

 ބިން ރަހުނުުކެރވިފަިއވާ ނަމަ ަރހުުނވީ ފަރާތުގެ އިއުިތރާޒު ނެތްަކމުގެ ލިޔުެމއް މިފޯާމއެކު ހުށަހަޅަން ވާެނއެވެ.  .2

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .3

 ގަެއވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12ަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ ިދވެިހބަހުްނ، ފަރުމާ ފޮންޓުމި ފޯމު  .4

 .ނަމަ މި ފޯމު ަބލައިނުަގނެޭވނެެއވެފުރިހަމަކޮށްަފއިުނވާ  މަޢުލޫާމތު ކުރަްނޖެހޭ ފުރިަހމަ ފޯމުަގއި މި .5

 ަމޢުލޫމާތު، ފޯުމގެ ފަހު ޞަފްހާަގއި ބަާޔންކުރެވިަފިއވާނެެއވެ. މި ފޯމާިއއެކު ހުށަހަަޅންޖެހޭ ތަކެީތގެ .6

 )ށ( 66މ.އިުދގެ ުތގެ ަގވާ އަ)މަދަނީ އިޖުރާ   17ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
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 ރ )ފަންސަވީްސ ރުފިޔާ( ދައްކަްނވާެނއެވެ.25.00މަްއސަލަ ހުށަހަާޅއިރު ަރިޖސްޓްރޭޝަްނ ފީގެ ގޮުތގައި  .7

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:. 01

  ފުރިހަމަ ނަން: )އާއްމު ނަމާއެކު(:

  ޢުމުރު:  އުފަންތާރީޚް:  ނަންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:އައިޑީކާޑު 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު(

  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު(

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ފޯނު ނަންބަރު:

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ނިޔާވިމީހާއާއި ހުރި 
 ގުޅުން:

 

ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ މައްސަލައިގެ 
 އެޑްރެސް:

 

 މަޢުލޫމާތު އިތުރުވާނަމަ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކޮށްގެން އިތުރު ޞަފްހާއެއް ހުށަހަޅާށެވެ.
 

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު: . މައްސަލަ ރައްދުވ02ާ

  ފުރިހަމަ ނަން: )އާއްމު ނަމާއެކު(:

  ޢުމުރު:  އުފަންތާރީޚް:  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:

  ދާއިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު(

  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު(

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ފޯނު ނަންބަރު:

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ނިޔާވިމީހާއާއި ހުރި 
 ގުޅުން:

 

މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ 
 އެޑްރެސް:

 

 މަޢުލޫމާތު އިތުރުވާނަމަ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކޮށްގެން އިތުރު ޞަފްހާއެއް ހުށަހަޅާށެވެ.
 

  ޚުލާޞާ  މައްސަލައިގެ  03

 

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................ 
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 ނުވަތަ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  ބައިކުރަންއެދޭ ގޯތި  04

  ބައިކުރަން އެދޭ ތަން: .1

  ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: .2

  ބާވަތް: .3

 ބަންޑާރަ ގޯތި  ☐

 އަމިއްލަ ގޯތި  ☐

  އިމާރާތެއްއެއްމެދު  ☐

  އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ބައެއް ☐

 އެހެނިހެން  ☐

 މަތީގައިވާ ބައިތަކަށް ނިސްބަތްނުކުރެވޭ ތަނެއް ނަމަ އެތަނުގެ ބާވަތް: 

 ........................................................................................... އެޑްރެސް: .4

 

ގުޅޭ ަތރިކަިއގެ ނުވަތަ މިލްުކވެރިކަުމގެ ނުވަތަ އެނޫންވެސް މައްަސލައެއް ކޯުޓަގއި މިގޯތި ނުވަތަ ތަނާއި  .5

 ހިނގަމުންދާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

 ހިނގަމުންދޭ  ☐

 ހިނގަމުން ނުދޭ  ☐

 ކޯޓުގައި ހިނގި މައްސަލަ ނިމިއްޖެ ☐

  ތަރިކައިގެ ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލަ ހިނގި ކޯޓުގެ ނަން:

  ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

  ތަރިކައިގެ ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު:

ތަރިކައިގެ ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލަ މަތީގައިވާ ކޯޓުން ނިންމައި ބެހެނެވެރިންގެ ނަމުގައި އާ ރަޖިސްޓްރީ ހަދާފައިވާކަން 

 ނުވަތަ ނޫންކަން 

  ބެހެނެވެރިންގެ ނަމުގައި އާ ރަޖިސްޓްރީ ވަނީ ހަދާފައިޝަރީޢަތް ނިންމައި ތަރިކައިގެ  ☐

 ޝަރީޢަތް ނިމުނު ނަމަވެސް ތަރިކައިގެ ބެހެނެވެރިންގެ ނަމުގައި އާ ރަޖިސްޓްރީ އަދި ހަދައި ނުދޭ. ☐
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 ންކަން ބައިކުރަން އެދޭ ގޯތި ނުވަތަ ތަން ވަކިގޮތަކަށް ބައިކުރުމަށް ހުރިހާ ބެހެނެވެރިން އެއްބަސް ވާކަން ނުވަތަ ނޫ  .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 

 މެދުވެރިކޮށް  ވަކީލުޤާނޫނީ  ☐

        އަމިއްލައަށް ☐
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 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުާވކުރާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު: 06

 : އްމު ނަމާއެކު(ޢާ ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު / ަނންަބރުއައިޑީ ކާޑު    :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 

 ނަން: ގެ / އޮފީހުގެ 

 މަޤާމް: 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ އެޑްރެސް: 
 

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ :

 ހުވައިކުރި ތާރީޚް:_________________ ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު :_____________________

 ____________________________ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން : 

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލު ކުރާ މަޤާމު : ______________________________________________

 ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް: 07

 
 މާރާތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން

: 

 : ދާއިމީ އެޑްރެސް
 :އަތޮޅާއި ރަށް  

  :  ޤައުމު 

 
 ނަންމާރާތުގެ ޢި / ގޭގެ ނަން

 : މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް :

 :އަތޮޅާއި ރަށް  



    

 

 ކޯޓް  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު މެޖިސްޓްރޭޓް
 6661015ފޯން:   aa.ukulhas@judiciary.gov.mv އީމެއިލް: |  courts.gov.mvaa.ukulhas.  ވެބްސައިޓް:

ގެ  334 205 ސަފްޙާ   
 

 : ޤައުމު 

 : ނަްނބަރުމޮބައިލް   : އީމޭލް އެޑްރެސް 

 ބައި( )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ 

 ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

  : މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް  08

 : އްމު ނަމާއެކު(ޢާ ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕާސްޕޯޓް ަނންބަރު / ކާޑު ނަްނބަރު .ޑީ.އައި   :ތާރީޚް އުފަން     : 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  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 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  
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 ބައި( )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ

 އިޤުރާރު 

 

 ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.މި ފޯމުގައި 

  ސޮއި:

_______________________________________________ 

  ނަން:

_______________________________________________ 

  ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: މަޤާމު

_______________________________________________ 

 : ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :

 .ފަރާތްތަުކެގ ދިވެިހރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑާއި، ކޮޕީ ފަރާޓް / ހުށަހެޅި މަްއސަލަ .1

 މަްއސަލައަށް ޭބނުްނވާ ޝަރުޢީ ެއހެން ލިޔުމެއް ާވނަމަ އެލިުޔމެްއގެ ކޮޕީ  .2
 +.އެަކމަށް ެއދޭ ފޯމު  ،ނުވަތަ ަބދަލުަގއި މީހަކު ހުށަަހޅާނަމަ ވަކީލަކު  .3

 ބައިުކރަން ެއދޭގޮުތގެ ޗާޓު. .4

 

 

` 
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 ..........................................................ފޯމް ނަމްބަރު : 

  

  

 

 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް :

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

 ،އަދި

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް :

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

 

 : އިރުޝާދު 

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .1

 ގަެއވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ ިދވެިހބަހުްނ، ފަރުމާ ފޮންޓުަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް މި ފޯމު  .2
 .މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަްނޖެހޭ މަޢުޫލާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއިުނވާ ނަމަ މި ފޯމު ަބލައިނުަގނެޭވނެެއވެ .3

 ( ރުފިޔާ ދައްަކން ވާނެެއވެ.-ރ )ފަންސަވީސް/25/-ފޯމުގެ ަރޖިސްްޓރޭޝަން ީފގެ ގޮުތގައި  .4
 މިފޯާމއިއެކު ހުށަަހޅަްނޖެހޭ ތަކެތީގެ މަުޢލޫމާތު، މިފޯުމގެ ފަހު ޞަފްާހގައި ބަާޔންކުރެވިަފިއވާނެެއވެ. .5

 

 

 :  ހުށަހަޅާ އިބާރާތް  01

 )ނ( 66މ.ުދގެ ޢިވާޤަ ތުގެ އަ މަދަނީ އިުޖރާ ) 18 ފޯމު 

 : ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  
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......................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

 

  : ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ  02

 މުދަލުގެ ބާވަތް : .7

 ބަންޑާރަ ގޯތި  ☐

 އަމިއްލަ ގޯތި  ☐

 ނުވަތަ ޢިމާރާތުން ބައެއް އެއްމެދު ޢިމާރާތެއް  ☐

 ޕާޓްމަންޓް އެ ☐

 )މަތީގައިވާ ގޮޅިތަކުންކުރެ ގޮޅިއެއްގައި ފާހަގަ ޖެއްސެވިނަމަ؛(

 …………………………………………………………………:  ރަޖސްޓްރީ ނަންބަރު ތަނުގެ )ހ(

 …………………………………………………………………………… )ށ( ތަނުގެ އެޑްރެސް :

 ދިރިއުޅޭނެ އެހެން ތަނެއް އޮތް ނަމަ އެތަނުގެ އެޑްރެސް ހުރި ތަން އަދި ތަފްޞީލު : )ނ(

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 އެހެން މުދަލެއް. ☐

 ؛އެމުދަލުގެއެހެން މުދަލެއް ނަމަ 

 .…………………………………………………………………………)ހ( ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު : 

 ………………………………………………………………………………)ށ( މުދާ ހުރި ތަން : 

 ……………………………………………………………………………)ނ( މުދަލުގެ ތަފްޞީލު : 
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 މުދަލުގެ އަތުގެ ވެރިކަން އޮތް ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު: 03

 : ނަމާއެކު(އްމު ޢާ ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު   :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 އެނޫންވެސް އިލްތި  04

 ތަފްޞީލު :އުފެދިފައިވާ ނަމަ އޭގެ 

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

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

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

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

 ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ މުދާ ހުރީ އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން : 05

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

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

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

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

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

ވަތަ ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދެނީ ބިމެއް ނުވަތަ ބިމެއްގެ ބައެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއްގެ ބައެއް ނަމަ ހިބައިން ނު  06

 ޔަތުން ދޭ ފަރާތުގެ ބިމުގެ ތަނަވަސްކަން ހުރިނެތް ގޮތުގެ ތަފްޞީލު : ވަޞިއް 

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

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

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

...................................  
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 ދޭގޮތް :އެ  07

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

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

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

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

 

 ބައި( )ފޯމުގެ ދެވަނަ  

 ތަމްސީލު ކުރުން :

 

 މެދުވެރިކޮށް  ވަކީލުޤާނޫނީ  ☐

        އަމިއްލައަށް ☐

 

 އެހެން މީހަކު ދަޢުާވކުރާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު:ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ  08

 : އްމު ނަމާއެކު(ޢާ ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު   :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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 ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ :

 ހުވައިކުރި ތާރީޚް:____________________ ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު :_________________________

 ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ 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 

 : ނަްނބަރުމޮބައިލް   : އީމޭލް އެޑްރެސް 
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 ( ބައި ) ފޯމުގެ ތިންވަނަ

 ހިބަ ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދޭ ފަރާތާއި ލިބޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު :

 :އްޔަތުން ދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިބަ ނުވަތަ ވަޞި  10

 : އްމު ނަމާއެކު(ޢާ ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު   :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 ނޫންކަން : 18

 : އްމު ނަމާއެކު(ޢާ ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު   :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 

 



    

 

 ކޯޓް  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު މެޖިސްޓްރޭޓް
 6661015ފޯން:   aa.ukulhas@judiciary.gov.mv އީމެއިލް: |  courts.gov.mvaa.ukulhas.  ވެބްސައިޓް:

ގެ  334 213 ސަފްޙާ   
 

 

 ހިބަ ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ލިބޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު : 11

 : އްމު ނަމާއެކު(ޢާ ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު   :ތާރީޚް އުފަން     : މުރުޢު 

 : މާރާތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅާއި ރަށް   : ދާއިމީ އެޑްރެސް

  :ޤައުމު 

 : މާރާތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅާއި ރަށް   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 : ނަންބަރުމޮބައިލް   : އީމޭލް އެޑްރެސް 

 އެ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ  ☐ އެ ފަރާތުގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ☐

 ދޭ ފަރާތާ ލިބޭ ފަރާތާ ހުރި ގުޅުން :
 އެ ފަރާތުގެ އުފަންދަރިން  ☐ އެ ފަރާތުގެ މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރި  ☐

 މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން އިތުރު ޞަފްހާއެއް ހުށަހަޅާށެވެ.މަޢުލޫމާތު އިތުރުވާނަމަ، މަތީގައިވާ 
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 ( ބައި ) ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ

 އިޤުރާރު 

 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

  : ސޮއި

 _____________________________________________________________ : ނަން

 _______________________________________________ : ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު މަޤާމު

 ____________________________________________________________:  ތާރީޚު

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :

 .ަފރާތްތަކުެގ ދިވެިހރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑާއި، ކޮޕީ ފަރާތް / ހުށަހެޅި މަްއސަލަ .1
ާރޟެއް ނެތްަކުމގެ ލިޔުެމއް ޢުޠި ހިބަިއން ުނވަތަ ވަިޞއްޔަތުން ދޭ ިބްނ ނުވަތަ ތަން ުނވަތަ މުދާ ރަހުނުުކރެިވފައިވާ ނަމަ ރަހުުނވީ ަފރާތުެގ އި .2

 މިފޯާމއެކު ހުށަހަޅަން ވާެނއެވެ. 
 ުމގެ ލިޔުްނ ނުވަތަ މިލްކުެވރިކަން ޘާބިތު ކުރި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް. މިލްކުވެރިަކން ސާިބތުކުރި ކަ .3
 ހިބަިއން ނުވަތަ ވަިޞއްޔަތުން ެދނީ ަރޖިސްޓްރީ ކޮށްަފއިވާ ުމދަލެްއނަމަ ަރިޖސްޓްރީ. .4

 މަްއސަލައަށް ޭބނުްނވާ ޝަރުޢީ ެއހެން ލިޔުމެއް ާވނަމަ އެލިުޔމެްއގެ ކޮޕީ  .5
 އެަކމަށް ެއދޭ ފޯމު  ،ނަމަ ވަކީލަކު ނުވަތަ ަބދަލުަގއި މީހަކު ހުށަަހޅާ .6
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 

 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު :         

  

 

 

 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް______________________________________ 

 އަދި 

 ______________________________________  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް

 

 އިރުޝާދު 

 ސާިބތުކުރަން އެެދވޭނީ ަމސްލަޙަތު އޮތް ަފރާތަކަށެވެ.މިލްކުވެރިަކން  .1

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .2

 ގަެއވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ ިދވެިހބަހުްނ، ފަރުމާ ފޮންޓުަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް  .3

 .ފުރިަހމަކުރަްނޖެހޭ މަޢުޫލާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއިުނވާ ނަމަ މި ފޯމު ަބލައިނުަގނެޭވނެެއވެމި ފޯމުަގއި  .4

 މި ފޯމާިއއެކު ހުށަހަަޅންޖެހޭ ތަކެީތގެ ަމޢުލޫމާތު ފޯމުގެ ފަހު ޞަފްާހަގއި ބަޔާްނކުރެވިަފއިާވނެެއވެ. .5

 ން ވާެނެއވެ.ރ )ފަންސަވީސް ުރފިޔާ( ގެ ރަޖިސްްޓރޭޝަން ފީ ެއއް ަދއްކ25.00ަމިފޯުމއާއެކު  .6

 މަްއސަލަިއގައި ިހމެނޭ ފަރާތްތަުކގެ ިދެވހިރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ. .7

 

 )ރ( 66)މަދަނީ އިޖުާރއަުތގެ ަޤާވއިުދގެ މ. 19ފޯމު 

 ގަިޟއްޔާ ނަންަބރު  
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 . މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:01

  ފުރިހަމަ ނަން: )އާއްމު ނަމާއެކު(:

  ޢުމުރު:  އުފަންތާރީޚް:  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:
  ދާއިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު(

  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު(

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ފޯނު ނަންބަރު:
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ނިޔާވިމީހާއާއި ހުރި 

  ގުޅުން:

މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ 
  އެޑްރެސް:

 

 

 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ:  02

 

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

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

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

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

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

 

 މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރަން ހުށަހަޅާ މުދަލުގެ ތަފްޞީލު  03

 މުދަލުގެ 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؛

 ބަރު: ..............................................................)ހ( އެ މުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރެއް ވާނަމަ އެ ނަން

 .............................................................. )ށ( އެ މުދަލުގެ ބާވަތާއި ތަފްޞީލު: 

 މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި: 04

 

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

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

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

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

 ގޮތުގައި ހާޒިރުކުރަންއެދޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ހެކިންގެ  05

 

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

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

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

 އެދޭގޮތް  06

 

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................................... 
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 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި( 

 ތަމްސީލުކުރުން 

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލު މެދުވެރިކޮށް  ☐

 އަމިއްލައަށް        ☐

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުާވކުރާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު: 07

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / 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  

 ގެ / އޮފީހުގެ ނަން: 

 މަޤާމް: 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ އެޑްރެސް: 
 

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ :

 ހުވައިކުރި ތާރީޚް:_________________ ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު :_____________________

 ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން : ____________________________ ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް،

 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 

 މޮބައިލް ނަްނބަރު :  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 : 

 އެޑްރެސް މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ  
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 )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ ބައި(

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 ޙައިސިއްޔަތު:މަޤާމް ނުވަތަ 

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު 

_______________________________________________ 

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :

 .ކޮޕީ ކާޑާއި، ައންަގިއދޭ ދިވެިހރައްޔިެތއްކަން ފަރާތްތަުކގެ /  ފަރާޓް ހުށަހެޅި ސަލަމައް  .1

 ޭބނުްނވާ ޝަރުޢީ ެއހެން ލިޔުމެއް ާވނަމަ އެލިުޔމެްއގެ ކޮޕީ މަްއސަލައަށް  .2

 .އެަކމަށް ެއދޭ ފޯމު  ،ވަކީލަކު ނުވަތަ ަބދަލުަގއި މީހަކު ހުށަަހޅާނަމަ  .3
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 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 މަޢުލޫމާތު  .4
 ވަކީލަކު ނުވަތަ ބަދަލުގައި މީހަކު ހުށަހަޅާނަމަ އެފަރާތަކުން އެކަން ޤަބޫލުކުރާކަމުގެ ލިޔުން މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. .5
އަސްލު ނެތްނަމަ އެޓެސްޓް ކުރެވިފައިވާ  ވިއްކަން ހުށަހަޅާ ބިމުގެ ނުވަތަ މުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލާއި ކޮޕީ.) ލިޔުމުގެ .6

 ރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލު (

 

 )ބ( 66)މަދަނީ އިޖުާރއަުތގެ ަޤާވޢިދުގެ މ. 20ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު :
 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު :
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ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ކުރިން އެއްވެސް ލިޔުމެއް އޮތްނަމަ އެލިޔުމެއް ނުވަތަ އެގްރީމަންޓެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް  .7
 ނިމިފައިވާނަމަ އެމައްސަލައެއްގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

ަގެއވެ. ލިޔުންތައް ުހންނަންާވނީ ކަޅު / ޫނ  12މަކުާރންާވނީ  ިދވެިހ ބަހުން، ަފރުމާ ފޮންްޓގަިއ، ފޮންްޓ ސައިޒް މި ފޯމު ފުިރހަ .8

 ކުލައިންެނވެ.
 މި ފޯމާއެކު ހުށަަހޅަްނޖެހޭ ތަކެތީގެ މަުޢލޫމާތު ފޯމުގެ ފަހު ޞަފްާހަގއި ބަޔާންުކރެވިަފއިވާ ވާެނއެވެ. .9

 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް : 01

 

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / 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 ަނންަބރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އަތޮޅާއި ރަށް :  ދާއިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  
 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް :

 އަތޮޅާއި ރަށް : 
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 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : 

 

 

 

 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 ަނންަބރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  
 ދާއިމީ އެޑްރެސް :

 އަތޮޅާއި ރަށް : 



    

 

 ކޯޓް  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު މެޖިސްޓްރޭޓް
 6661015ފޯން:   aa.ukulhas@judiciary.gov.mv އީމެއިލް: |  courts.gov.mvaa.ukulhas.  ވެބްސައިޓް:

ގެ  334 225 ސަފްޙާ   
 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އަތޮޅާއި ރަށް :  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 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

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

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

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

.............................. 
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 ވިއްކަން ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރަން އެދޭ ބިމުގެ ތަފްޞީލު : 09

 ބިމުގެ ބާވަތް :  .1

 ބަންޑާރަ ގޯތި  ☐

 އަމިއްލަ ގޯތި  ☐

 އެއްމެދު ޢިމާރާތެއް  ☐

 އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ބައެއް  ☐

 ޢިމާރާތެއް ނުކުރާ ހުސްބިމެއް ☐

 

 ބިމުގެ އެޑްރެސް : .2

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނަން : 

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު : 

 މަގު : 

 ރަށާއި އަތޮޅު : 

 ވިއްކާ ގޯއްޗާއިބެހޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން : .3

 ހިނގަމުންދޭ  ☐

 ހިނގަމުން ނުދޭ  ☐

 ކޯޓުގައި ހިނގި މައްސަލަ ނިމިއްޖެ ☐

 ..............................................................  މައްސަލަ ހިނގި ކޯޓުގެ ނަން :

 

 ..............................................................   ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު : 

 

 ..............................................................  : މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު
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 އެދޭގޮތް : 10

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 ) ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި (

 ތަމްސީލުކުރުން :

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލު މެދުވެރިކޮށް  ☐

 އަމިއްލައަށް        ☐

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުާވކުރާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު: 11

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އަތޮޅާއި ރަށް :  ދާއިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  
 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް :

 އަތޮޅާއި ރަށް : 
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 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 ގެ / އޮފީހުގެ ނަން: 

 މަޤާމް: 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ އެޑްރެސް: 
 

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ :

 ތާރީޚް:____________________ހުވައިކުރި  ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު :_________________________

 ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން : ______________________________________

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލު ކުރާ މަޤާމު : ___________________________________________________________

 

 ސް:ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ އެޑްރެ  12

 
ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން 

: 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް :
 އަތޮޅާއި ރަށް : 

  : ޤައުމު  

 
ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން 

: 

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް :
 އަތޮޅާއި ރަށް : 

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަްނބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 
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 ) ފޯމުގެ ތިންވަނަ ބައި ( 

 އިޤުރާރު :

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި : 
_______________________________________________ 

 ނަން : 
_______________________________________________ 

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު :  
_______________________________________________ 

 ތާރީޚު : 

 
 

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :

އަދި ޤާނޫނީ ،  ( ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ  ،ދިވެހި ރައްޔިތެއް ނޫން ނަމަ ކާޑު ) .މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ފަރުދަކު ނަމަ އެފަރާތުގެ އައި.ޑީ  .1

އުފައްދާފައިވާ އިދާރާއެއް ނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ މި ޝަޚްޞެއްނަމަ، ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ، ޤާނޫނަކުން 

 .ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ 

. މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކުން ނަމަ، ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން އުފައްދާފައިވާ އިދާރާއަކުން ނަމަ، މި ފޯމާއެކު ޤާނޫނީ 2

 އިދާރާއަކުން މައްސަލަ ހުށަޅަން ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ޝަޚްޞަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން އުފައްދާފައިވާ

ތަ އެ . މިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއްގެ ބައެއް ނަމަވެސް ދިވެހިބަސް ނޫން އެހެން ބަހަކުން އޮވެފައި އެ ލިޔުމެއް ނުވ3ަ

 ންގައިފި ނަމަ، ތަރުޖަމާ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.ލިޔުމެއްގެ ބައެއްގެ ތަރުޖަމާ ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓުން އަ

 އެވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު، މިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.، . މިފޯމުގައިވާ ދަޢުވާ އާއި އެކު ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދޭނަމ4ަ

 (-ރުފިޔާ/ރ ) ފަންސަވީސް 25/-. ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ :  5

 

 
 



    

 

 ކޯޓް  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު މެޖިސްޓްރޭޓް
 6661015ފޯން:   aa.ukulhas@judiciary.gov.mv އީމެއިލް: |  courts.gov.mvaa.ukulhas.  ވެބްސައިޓް:

ގެ  334 230 ސަފްޙާ   
 

` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު : 

  

 

 

 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

______________________________________ 

 އަދި 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ކ( 66)މަދަނީ އިޖުާރއަުތގެ ަގާވއިުދގެ މ. 21ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
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 ޢައްޔަންކުރަން އެދޭ މައްސަލައިގެ ބާވަތް  01

 

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

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

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 02

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

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

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

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

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

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

 

 ޢައްޔަންކުރަން އެދޭ ސަބަބު: 03

 

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

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

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

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

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

 

 ކިފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރަން އެދޭނަމަ އެފަރާތުގެ ތަފްސީލު:އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއް ނުވަތަ ރިސީވަރެއްގެ ގޮތުގައި ވަ  04

 

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

........................................................................................................................................................................................... 
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 ގަޒިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިނގަމުންދާ ނަމަ އެގަޒިއްޔާގެ ނަންބަރު:އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއް ނުވަތަ ރިސީވަރަކު ޢައްޔަންކުރަން އެދޭ މައްސަލަ  05

 

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

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

 މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

  :މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް  06

 :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  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 : 

 އެޑްރެސް މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ  
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 އިޤުރާރު 

 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި: 

_______________________________________________ 

 ނަން: 

_______________________________________________ 

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: 

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު: 

_______________________________________________ 

 

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :

 .ކޮޕީ ކާޑާިއ، އަްނގަިއދޭ ިދވެިހަރއްޔިތެއްކަން ފަރާްތތަކުގެ/  ފަރާތް ހުށަހަޅާ .1
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު : 

 

  

 

 

 
 .................................................................................................................................މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް: 

 ،އަދި

 ................................................................................................................................މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 

 އިރުޝާދު 

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .1
 ގަެއވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12ަސއިޒް މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ ިދވެިހބަހުްނ، ފަރުމާ ފޮންޓުަގއި، ފޮންޓް  .2

 .މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަްނޖެހޭ މަޢުޫލާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއިުނވާ ނަމަ މި ފޯމު ަބލައިނުަގނެޭވނެެއވެ .3
ިއޚްތިލާފެއް ، ފޯމެއް ަކނޑަައޅާަފއިުނވާ ނަމަ  އިޚްތިލާެފއް ނެތް ާބވަތުގެ މަްއސަލަެއްއ ހުށަހެޅުމަށް ަމދަނީ އިުޖރާއަުތގެ ަޤާވިއދުަގއި ވަކި ާޚްއސަ .4

 ނެތް ބާވަުތގެ ެއންމެަހއި ަމދަނީ ަމއްަސލަތައް ހުށަހަާޅނީ މި ފޯމުންެނވެ.
 ( ރުފިޔާ ދައްަކން ވާނެެއވެ.-ރ )ފަންސަވީސް/25/-ފޯމުގެ ަރޖިސްްޓރޭޝަން ީފގެ ގޮުތގައި  .5

 ފަހު ޞަފްާހގައި ބަާޔންކުރެވިަފިއވާނެެއވެ. މިފޯާމއިއެކު ހުށަަހޅަްނޖެހޭ ތަކެތީގެ މަުޢލޫމާތު، މިފޯުމގެ .6

 

 )ހ( 78މ.، )ކ( 66)މަދަނީ އިޖުާރއަުތގެ ަޤާވއިުދގެ މ. 22ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ : 01
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 ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް : 02
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  : އެދޭގޮތް  03
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 )ދެވަނަ ބައި(

 މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް :

 :މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް  04

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޕޯޓް 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 ަނންަބރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 ރަށް :އަތޮޅާއި   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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 )ތިންވަނަ ބައި(

 ތަމްސީލުކުރުން 

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލު މެދުވެރިކޮށް  ☐

 އަމިއްލައަށް        ☐

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުާވކުރާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު: 06

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / 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 : 

 ގެ / އޮފީހުގެ ނަން: 

 މަޤާމް: 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ އެޑްރެސް: 
 

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ :

 ހުވައިކުރި ތާރީޚް:..................................... ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު : ..........................................

 އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން : ......................................................................... ތަމްސީލުކުރާ 

 .........................އޮފީހުގައި ތަމްސީލު ކުރާ މަޤާމު :............................................................................................
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 )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ ބައި(

 އިޤުރާރު 

 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި: 

 ނަން: _____________________________________________________________

 _______________________________________________މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: 

 ތާރީޚު: ____________________________________________________________

 

 އިރުޝާދު 

 މަްއސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް / ަފރާތްތަކުެގ ދިވެިހރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑާއި، ކޮޕީ. .1

ިއޚްތިލާފެއް ، ހެޅުމަށް ަމދަނީ އިުޖރާއަުތގެ ަޤާވިއދުަގއި ވަކި ާޚްއސަ ފޯމެއް ަކނޑަައޅާަފއިުނވާ ނަމަ އިޚްތިލާެފއް ނެތް ާބވަތުގެ މަްއސަލަެއްއ ހުށަ .2

 ނެތް ބާވަުތގެ ެއންމެަހއި ަމދަނީ ަމއްަސލަތައް ހުށަހަާޅނީ މި ފޯމުންެނވެ.

 ވަތަ ލިޔުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަްނވާ ނެެއވެ.އިޚްތިލާެފއް ނެތް ުމއާމަލާތަކާ ުގޅޭ ަމްއސަލަެއއް ނަމަ އެ ުމާއމަލާތާބެހޭ އެްއަބސްވުން ނު  .3
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު : 

  

 

 

 

 

 

 .............................މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: ...................................................................................................

 ،އަދި

 .............................މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: ...................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ށ(( 40)މަދަނީ އިޖުާރއަުތގެ ަގާވއިުދގެ މ. 23ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  
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   ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހައިސިއްޔަތު  01

 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި  ☐

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ☐

 

 ހިނގަމުންދާ މައްސަލައިގައި ތަދައްޚުލުވާ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތު  02

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

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

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

 

 މައްސަލައިގެ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް  03

9. ...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 
10. ...........................................................................................................................................................................................

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

 

 ތަދައްޚުލުވާ ފަރާތުން އެދޭގޮތް  04

 

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

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

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

............................................................................................................................................................................. 
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 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި(

 ތަމްސީލުކުރުން 

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލު މެދުވެރިކޮށް  ☐

 އަމިއްލައަށް        ☐

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުާވކުރާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު: 05

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / 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 : 

 ގެ / އޮފީހުގެ ނަން: 

 މަޤާމް: 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ އެޑްރެސް: 
 

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ :

 ހުވައިކުރި ތާރީޚް:_________________ ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު :_____________________

 ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން : ____________________________ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް 

 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 

 މޮބައިލް ނަްނބަރު :  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 :  އެޑްރެސް :އީމޭލް  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  
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 )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ ބައި(

 އިޤުރާރު 

 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި: 

_______________________________________________ 

 ނަން: 

_______________________________________________ 

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: 

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު: 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :

 ފަރާްތތަކުގެ ިދވެިހަރއްޔިތެއްކަން އަްނގަިއދޭ ކާޑާިއ، ކޮޕީ.ހުށަހަޅާ ފަރާތް /  .1
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 

 ފޯމް ނަމްބަރު :.............................

 

  

 

 

 

 .............................މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: ...................................................................................................

 ،އަދި

 ....................ރައްދުވާ ފަރާތް: ............................................................................................................މައްސަލަ 
 

 އިރުޝާދު 

 ފޯމް ހުށަހަޅާަފރާތުގެ ދިެވހިަރއްޔިތެއްަކން އަންަގިއދޭ ކާޑްގެ ކޮޕީ ހުށަަހޅަންާވނެެއވެ. .1

 ެއދެޭވނީ މަސްަލޙަތު އޮްތ ފަރާތަކަށެވެ. ތަނާޒުލްުވމަށް .2
 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .3

 .މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަްނޖެހޭ މަޢުޫލާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއިުނވާ ނަމަ މި ފޯމު ަބލައިނުަގނެޭވނެެއވެ .4

  ަޤބޫލުކުރާަކމުގެ ލިޔުން މިޯފމާއެކު ހުށަަހޅަްނވާެނެއވެ.ވަކީލަކު ނުވަތަ ަބދަލުަގއި މީހަކު ހުށަަހޅާނަމަ އެފަރާތަކުން އެކަން  .5
 ގަެއވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ ިދވެިހބަހުްނ، ފަރުމާ ފޮންޓުަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް  .6

 ބަޔާްނކުރެވިަފއިާވނެެއވެ.މިފޯާމއިއެކު ހުށަަހޅަްނޖެހޭ ތަކެތީގެ މަުޢލޫމާތު، ފޯުމގެ ފަހު ޞަފްހާަގއި  .7

 ()ށ(  51މ. ުތގެ ަޤާވއިުދގެއަދަނީ އިޖުރާ )މަ 24 ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  
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 : މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް  01

 

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް : 02

 : އްމު ނަމާއެކު(ޢާ ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު   :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  

 : ްއމު ނަާމއެކު(ޢާ ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު   :އުފަން ތާީރޚް     : މުރުޢު 

 : މާރާުތގެ ނަންޢި / ގޭގެ ަނން 

 :އަތޮާޅއި ރަށް   : ދާިއމީ އެްޑރެސް

  : ޤަުއމު  

 : މާރާުތގެ ނަންޢި / ގޭގެ ަނން 

 :އަތޮާޅއި ރަށް   : މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްެރސް

 : ޤަުއމު  

 : ނަންަބރުމޮަބއިލް   : އީމޭލް އެްޑރެސް 

 ވަކާލާތުކުރުުމގެ ުހއްަދއިގެ ަނންަބރު : 

 ތަމްސީލުކުރާ އޮފީްސ، ލޯ ފަރމް ނުވަަތ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން : 

 އޮފީހުަގއި ތަްމސީލުކުރާ ަމޤާމު : 

 ކަމުގެ ުހވައި ކުެރްއވި ތާރީޚް :ޤާނޫނީ ވަކީލު  
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  ތާރީޚަކުން ފެށިގެންކަން:މައްސަލައިން ވަކިވުމަށް އެދެނީ ކޮން  03

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

 

  މައްސަލައިން ވަކިވާން އެދޭ ސަބަބު: 04

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

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

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

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

 __________________________ ސޮއި:

 __________________________ ނަން:

 _________________________ ތާރީޚު:

  ތައްަގނޑު:

 

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :

 .ފަރާތްތަުކެގ ދިވެިހރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑާއި، ކޮޕީ ފަރާޓް / ހުށަހެޅި މަްއސަލަ .1

 މަްއސަލައަށް ޭބނުްނވާ ޝަރުޢީ ެއހެން ލިޔުމެއް ާވނަމަ އެލިުޔމެްއގެ ކޮޕީ  .2
 .އެަކމަށް ެއދޭ ފޯމު  ،ވަކީލަކު ނުވަތަ ަބދަލުަގއި މީހަކު ހުށަަހޅާނަމަ  .3
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 ..........................................................ފޯމް ނަމްބަރު :   

  

 

 

 
 ......................................................................................................................................................................................................................................ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް :  

 

 ،އަދި

 

 ........................................................................................................ ......................................................................................................................ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ނ(  51)މަދަނީ އިޖުާރއަުތގެ ަޤާވޢިދުގެ މ. 25ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު :
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 މުވައްކިލުގެ މަޢުލޫމާތު : 01

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / 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 މަޢުލޫމާތު : 02

ނޑެއް އެޓޭޗް ކުރެވިދާނެ (މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު :  03  ) އިތުރު ގަ

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

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

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

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

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

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

 

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / 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 : 

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު : 

 ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން : 

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ މަޤާމު : 

 ޤާނޫނީ ވަކީލު ކަމުގެ ހުވައި ކުރެއްވި ތާރީޚް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : 
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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 ވަކީލުގެ : 

 
 ސޮއި : 

 
 .............................................................. ނަން : 

 
 ތާރީޚު:  .............................................................

 
ނޑު :   ތައްގަ

 

 ފައިލާ ޙަވާލުވާ ފަރާުތގެ :

 
 ސޮއި : 

 
 ........................................................... ނަން : 

 

 ތާރީޚު : ..........................................................

 

ނޑު / އިނގިލީގެ ނިޝާން :   ތައްގަ
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 ފޯމް ނަމްބަރު :...............................     

  

 

 

 

 .............................................................................................................................. ފަރާތް:މައްސަލަ ހުށަހަޅާ 

 އަދި

 ............................................................................................................................. މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:

 

 

 އިރުޝާދު 

 އެހެނިހެން  ދަޢުވާއާގުޅޭ އާއި ދަޢުވާ ،ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 102 ޤާނޫނުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ފަރާތުން ފުރާނީ ދަޢުވާލިބޭ މި ފޯމު .1

 ދަޢުވާއަށް  ،މުއްދަތުގައި ދުވަހުގެ 14 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 103 ޤާނޫނުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ،ޙަވާލުވުމަށްފަހު ލިޔެކިޔުންތަކާ 

 މަދަނީ  ،ނިންމައި މައްސަލަ ދެކޮޅަށް ފަރާތާ ދަޢުވާލިބޭ ،ނަމަ ހުށަހަޅާފައިނުވާ ދިފާޢެއް ދަޢުވާއަށް  ނުވަތަ ނަމަ އެއްބަސްވެފައިނުވާ

ކޮށްދިނުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން  އްޙުކުމެ ޙާޟިރުގައި ޣައިރު ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާބުގައި ދިހަވަނަ ޤާނޫނުގެ އިޖުރާއަތުގެ

 އެދޭނަމައެވެ.

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .2

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ. 12ގައި، ފޮންޓް ސައިޒް ފަރުމާ ފޮންޓު މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ ދިވެހިބަހުން،  .3

 .ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ  މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ  .4

 ()ހ(  128މ.، 126)ހ(، މ. 125މ.އިުދގެ ވާ ޤަ ުތގެ އަ)މަދަނީ އިޖުރާ  26ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
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 ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ސަބަބު  01

 

ނޑައެޅިފައިވާ ،ޙަވާލުވުމަށްފަހު ދަޢުވާއާ ފަރާތުން ދަޢުވާލިބޭ ☐  ހުށަހަޅާފައި ލިޔުމެއް ޙަވާލުވީކަމުގެ ދަޢުވާއާ އިރުވެސް ފާއިތުވި ވަގުތު ކަ

 ނުވާތީ 

 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 

 ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސަބަބުގެ ތަފްޞީލު  ޣައިރު ޙާޟިރުގައި  02

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

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

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

  

 ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމް ކޮށްދިނުމަށް އެދޭނަމަ، ޣައިރުޙާޟިރުގައި ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމް އޮންނަންވީގޮތް  03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ސޮއި: 

 ______________________________________________ ނަން:

 އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާ!ތާރީޚް ޙިޖްރީ 

 !ކުރައްވާ އިޚްތިޔާރު  މީލާދީ ތާރީޚް 



    

 

 ކޯޓް  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު މެޖިސްޓްރޭޓް
 6661015ފޯން:   aa.ukulhas@judiciary.gov.mv އީމެއިލް: |  courts.gov.mvaa.ukulhas.  ވެބްސައިޓް:

ގެ  334 253 ސަފްޙާ   
 

` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 ..........................................................ފޯމް ނަމްބަރު : 

  

  

 

 

 
 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް :

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

 ،އަދި

:މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް          

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

 

 

 

 

 

 

 

 (129މ. ުދގެ ޢިވާޤަ ތުގެ އަ މަދަނީ އިުޖރާ ) 27ފޯމު 

 : ގަޟިއްޔާ ނަންަބރު 
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 : ބަދަލުކުރަން އެދޭ ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ސަބަބު  ނުވަތަ  ބާޠިލުކުރަން  01

 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައި ނެތުން  14ދަޢުވާގެ ފޯމާއި ހަވާލުވިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން  ☐

 ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ދިފާއު ނުވަތަ ދައުވާގެ ލިޔުމެއް ދައުވާގެ ޖަވާބުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނެތުން.ދައުވާ ލިބޭ  ☐

 ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގެ ދަށުން  409މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ  ☐

 

 : 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

 

1. ................................................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................................................... 
3. ................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 ބައި( )ފޯމުގެ ދެވަނަ

 ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީ ގޮތް 

 

 ފަރާތް : ވާކުރި ޢު ޤަޟިއްޔާގައި ދަ  06

 : އްމު ނަމާއެކު(ޢާ ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު   :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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 ފަރާތް : ލިބުނު ވާ ޢު ޤަޟިއްޔާގައި ދަ  07

 : އްމު ނަމާއެކު(ޢާ ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު   :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 

 

 ( ބައި) ފޯމުގެ ތިންވަނަ

 އިޤުރާރު :

 މާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.މަޢުލޫ މާތަކީ ތެދު މަޢުލޫ ފޯމުގައި ދީފައިވާ  މި 

  : ސޮއި

_______________________________________________ 

  : ނަން

_______________________________________________ 

  : އްޔަތު ޞިނުވަތަ ޙައި މަޤާމު

_______________________________________________ 

 :  ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :

 .ފަރާތްތަކުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑާއި، ކޮޕީމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ  .1
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 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 ފޯމް ނަމްބަރު :................................

 

  

 

 

 
 .................................................................................................................................މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް: 

 ،އަދި

 ................................................................................................................................މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 

 

 

 
 

 (132ަޤާވއިުދގެ މ.ުތގެ އަ)މަދަނީ ިއޖުރާ  28ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންަބރު  
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 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް  01

 : އްމު ނަމާއެކު(ޢާ ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ނަްނބަރުޕާސްޕޯޓް  / އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު   :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 

 ކުރަންވީ އެޑްރެސް މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު  

 

 ފަރާތް  ލިބޭދަޢުވާ  02

 : އްމު ނަމާއެކު(ޢާ ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު   :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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 މި ލިޔުމާއިއެކުގައި ތިރީގައިވާ ފޯމުތައް ތިޔަފަރާތާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ.  .7

 ފޯމު ހުށަހަޅާ މަްއސަލަތައް ބާވަތުގެ ނެތް އިޚްތިލާފެއް .8
 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތައް .9

 ނޫނެކެވެ. ☐އާއެކެވެ.      ☐ ލިބިއްޖެތޯ؟މަތީގައި 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؟

 
 ނޫނެކެވެ. ☐އާއެކެވެ.      ☐

  ގައިވާ ދަޢުވާއަށް ތިޔަފަރާތުން އިންކާރު ކުރަންތޯ؟ފޯމު ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  .11
 ނޫނެކެވެ. ☐އާއެކެވެ.      ☐

ހޯދުމައް  ފަރުވާއެއް އެހެން ނޫން  ފަރުވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާގައި ފޯމު ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  .12
 އެދެންތޯ؟

 
 ނޫނެކެވެ. ☐އާއެކެވެ.      ☐

  
 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި އިންކާރު ކުރާކަމެއް އޮތްނަމަ އެކަމަކާއި އޭގެ ސަބަބު  .13

   
 ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ދަޢުވާއެއް އޮތްނަމަ އެ ދަޢުވާއެއްމައްސަލަ   .14

  
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކިތާބީ ހެކި ހުށަހަޅަން އެދޭނަމަ އެގޮތުން ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ ތަފްޞީލު   .15

 
 
 

 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހަޅަން އެދޭނަމަ އެގޮތުން ހުށަހަޅާ ހެކިންގެ ތަފްޞީލު   .16
 
 
 
 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތު އޮތް މިންވަރާއި މެދު ތަފާތު ގޮތަކަށް ދެކޭނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުތައް   .17
 
 
 
 

 ހޯދުމަށް އެދޭނަމަ އެ ފަރުވާގެ ތަފްޞީލު  ފަރުވާއެއް އެހެން ނޫން  ފަރުވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުގައި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  .18
 
 
 
 
 
 

އެޑްރެސް އަދި އައިޑެންޓީޓީ ނަންބަރު ދާއިމީ ތިޔަފަރާތުގެ ނަމާއި ފޯމުގައި  ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބާވަތުގެ ނެތް  އިޚްތިލާފެއް  .19
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 ޅު ގޮތް ލިޔެވިފައިވަނީ ރަގަޅަށް ކަމުގައިނުވާ ނަމަ ރަގަ
 ނަން: 

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ގޭގެ ނަން: 

 މަގު: 

 ފަންގިފިލާ އަދި އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު: 

 ރަށާއި އަތޮޅު: 
 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް  ތިޔަފަރާތް   .20

 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ އަދި އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:  

 ރަށާއި އަތޮޅު:
 މައުލޫމާތު ތަނުގެ ލިޔެކިތުންތައް ފޮނުވަންޖެހޭ  ކޯޓުއަމުރު އަދި ދަޢުވާއާއި ގުޅޭ  .21

 
 ގޭގެ ނަން: 

 މަގު: 
 ފަންގިފިލާ އަދި އެޕާޓްމަންޓް 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 
ވިކަން އަންގައިދޭ ޙަވާލުދަޢުވާ ފޯމާއި  ބާވަތުގެ ނެތް  އިޚްތިލާފެއް

 ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތުގެ 
 ނަން: 

 
 ސޮއި: 

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

 
 ތާރީޚް: 

  އިސިއްޔަތު:ހަ
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 6661015ފޯން:   aa.ukulhas@judiciary.gov.mv އީމެއިލް: |  courts.gov.mvaa.ukulhas.  ވެބްސައިޓް:

ގެ  334 261 ސަފްޙާ   
 

    ` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު :     

  

 

 

 
 ______________________________________ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް: 

 އަދި 

 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް:______________________________________

 )ނޯޓިސް އާއި ގުޅޭ ަމަދނީ އިުޖރާއަުތގެ ަޤވާިޢދުގެ ާމްއދާ އިްޚިތޔާރު ކުރަްއވާ...( 29ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  
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ނޑިޔާރުގެ ސޮއި )  (ފަ

ނޑިޔާރުގެ ނަން)  (ފަ

 

ނޑު(  )ކޯޓުގެ ތައްގަ

 

 

 

 

 ޙިޖްރީ ތާރީޚް...
 މީލާދީ ތާރީޚް...
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 ފޯމް ނަމްބަރު :...........................

 

  

 

  

   

    

 

 

 .......................................................................................................................... މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް:

 

 އަދި

 

 .......................................................................................................................... މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:

 

      ނޯޓިސް އާއި ުގޅޭ ޖިާނޢީ އިޖުާރއަުތގެ ަޤވާޢިުދގެ ާމއްދާ އިޚްިތޔާރު ކުރަްއވާ...( ) 30ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  
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 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް  01

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / 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 ަނންަބރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :ތާރީޚް އުފަން     :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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.................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

 

ނޑިޔާރުގެ ސޮއި(  )ފަ

ނޑިޔާރުގެ ނަން(  )ފަ

 

ނޑު(  )ކޯޓުގެ ތައްގަ

 

 ޙިޖްރީ ތާރީޚް ޙިޔާރުކުރައްވާ! 

 މީލާދީ ތާރީޚް ޙިޔާރުކުރައްވާ!
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 .....................................................މް ނަމްބަރު : ފޯ        

  

 

 

 

 ______________________________________އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތް: 

 އަދި 

 ______________________________________އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 

 

 

 އިރުޝާދު 

 . ބާޠިލުވާނެއެވެ މިފޯމު ފެނިއްޖެނަމަ ކޯޓަށް ނޫންކަމުގައި ބިނާކޮށްގެން  މައްޗަށް އަސާސެއްގެ އެއްވެސް  އެދިފައިވަނީ އަމުރަށް  ކޯޓު .1

 

 

 

 

 

 (184)މަދަނީ އިުޖރާައތުގެ ގަާވއިުދގެ މ. 31ފޯމު 
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 ކޯޓު އަމުރާއި ގުޅޭ ދަޢުވާގެ މަޢުލޫމާތު  01

ހިނގަމުންދާ ދަޢުވާއަކާއި ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދޭނަމަ އެދަޢުވާ/ގަޟިއްޔާ ނަންބަރ:  .1

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

ށަހެޅޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ކޯޓުގެ ނަން: ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދޭނަމަ، ދަޢުވާ ހު .2

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

 

 ކޯޓު އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  02

 ...........................................................................................................   ނަން: 

 ........................................................................................................... އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

 ކޯޓުން ނެރެދިނުމަށް އެދޭ އަމުރުގެ މަޢުލޫމާތު  03

 ...........................................................................................................ބާވަތް:  ނެރެދިނުމަށް އެދޭ އަމުރުގެ .1

ނޑައަޅަން އެދޭނަމަ، އެދޭ ސަބަބު:  .2 އަޑުއެހުމަކާއި ނުލައި އަމުރާއި މެދު ގޮތެއް ކަ

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

 މި ފޯމުން ނެރެދިނުމަށް އެދޭ އަމުރުގައިވާ ކަންކަމަށް ޚަޞްމުން އެއްބަސްވެފައިވާތީ  ☐

ނޑައަޅަން ޚަޞްމުން އެއްވަސްވާތީ  ☐  އަޑުއެހުމަކާއި ނުލައި އަމުރާއި މެދު ގޮތެއް ކަ

 ކޯޓު އަމުރަށް އެދޭ ސަބަބު:  .3

ޞާފު )މި މައްސަަލއަކީ އަވަހަށް ފިޔަަވޅުައޅަންޖެހޭ ާބވަތުހެ ަމއްސަަލއެއްކަން ނުވަތަ މި މަްއސަލަިއގައި ަވގުތީ ައމުެރއް ނެރުމަކީ އިން 

 ކޮންެމހެން ކުރަްނެޖހޭ ކަމެއްކަމަށް ދެކޭ ސަަބބު ިމބަިއަގއި ސާފުކޮށް ބަޔާންުކރަންާވނެެއވެ.( ޤާިއމުކުުރމަށްޓަކައި

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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 ކޯޓު އަމުރު ނެރެދިނުމަށް ބާރުދޭ ހެކި ނުވަރަ ހެކިތައް: .4
 )މިފޯމާއި އެކު މިހެކިތައް ހުަށހަޅަން ާވނެެއވެ.(

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

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

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

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

 

 

 ކޯޓު އަމުރު އޮންނަންވީ ގޮތް: .5
....................................................................................................................................................................................

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

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

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

 

 ކޯޓު އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތާއި ވަގުތީ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  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: 

 ކަންކަމުގައި މުއާމަލާތް ކުރާނެ ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ 

 ..........................................އީމެއިލް: 

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް 

 ..........................................ގޭގެ ނަން: 

 ..........................................ފަންގިފިލާ: 

 ..........................................މަގު: 

 ..........................................ޅު: ރަށާއި އަތޮ

 ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ގުޅާނެ

 ..........................................ފޯނު ނަންބަރު: 

ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި މުއާމަލާތް ކުރާނެ އީމެއިލް: 

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

 

 އިޤުރާރު 

 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި: 

_______________________________________________ 

 ނަން: 

_______________________________________________ 

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: 

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު:

_______________________________________________ 

 
 



    

 

 ކޯޓް  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު މެޖިސްޓްރޭޓް
 6661015ފޯން:   aa.ukulhas@judiciary.gov.mv އީމެއިލް: |  courts.gov.mvaa.ukulhas.  ވެބްސައިޓް:

ގެ  334 270 ސަފްޙާ   
 

 
` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 ..................ފޯމް ނަމްބަރު :.....

  

 
 

 

 

 

 

 .......................................................................................................................... މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް:

 އަދި

 .......................................................................................................................... މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:

 

 

 

 ((އ)، )ރ(، )ބ(، )ޅ(، )ކ( 185)މަދަނީ އިޖުާރއަުތގެ ަޤާވއިުދގެ މ. 32ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
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 އިރުޝާދު :

 ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. .1

 ވެ. ވަގުތީ އަުމރަށް ެއދިފަިއވަނީ އެްއވެސް އަާސސެްއގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮްށގެން ޫންނކަމުަގއި ކޯޓަށް ފެނިއްޖެ ަނމަ މި ފޯމު ބާޠިލުވާެނއެ  .2

ކަން ިމ ވާވަގުތީ އަުމރަށް ެއދެނީ ައނެއް ަޚްޞމުގެ ޣަިއރު ާޙޟިުރގައި ކަަމށް ވާަނމަ މަަދނީ އިުޖރާައތުގެ ޤަާވއިުދަގއިާވ ޝަރުތުތައް ުފރިހަމަ  .3

 ފޯމުަގއި ބަޔާންުކރަން ާވނެެއވެ. 

ން ވަކިގޮތަކަްށ މި ފޯމު ހުށަހަޅާނީ، ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ގަސްތުުކރާ މަްއސަލަިއގެ ނުވަތަ ހުށަަހޅާފަިއވާ މަްއސަލަިއގެ މަުއޟޫއާ ުގޅޭ ހާލަތެއް، ކޯޓު .4

ހުށަހަޅާަނމަެއވެ. ނުވަތަ ކޯޓަށް ހުށަަހަޅން ގަސްތުުކރާ ަމއްސަލަިއގެ މަްއސަލަ ނިންމަްނދެން ވަކިގޮތަކަށް ެދމެހެއްުޓމަށް ެއދި ޚަްޞމަކު ކޯޓަށް 

ގޮތަކަށް މަްއސަލަ ނުވަތަ ހުށަަހޅާފަިއވާ މަްއސަލަިއަގއި ަޚޞްމަކު ވަކިކަެމއް ކުރުމަށް ުނވަތަ ުނކުރުމަށް ނުަވތަ ނުކޮށް ހުރުމަށް ުނވަަތ ކޯޓުން ވަކި

ކި ފަރާެތްއގެ ބެުލމުގެ ދަުށގައި ުނވަތަ ވަކިތަެނއްަގއި ެބހެއްޓުަމްށ ނުވަތަ ހިފެެހއްޓުމަށް އެދި ނިންމަްނދެން ަމްއސަލަިއގައި ިހމެނޭ މުދަލެއް ވަ

 ޚަޞްމަކު ކޯޓަށް ހުށަަހޅާނަަމެއވެ.

 ( ރުފިޔާ ދައްކަން ވާެނއެވެ.-)ފަންސާސް/ 50/-ފޯމުގެ ަރޖިސްްޓރޭޝަން ީފގެ ގޮުތގައި  .5

 ފޯުމގެ ފަހު ޞަފްހާަގއި ބަާޔްނކުރެވިަފއިާވނެެއވެ.މިފޯާމއިއެކު ހުށަަހޅަްނޖެހޭ ތަކެތީގެ ތަްފސީލް މި .6

 

 

 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް : 01

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / 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 ަނންަބރު / 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

މުުކރުމަށްޓަަކއި ސަލައަކީ ައވަހަށް ފިަޔވަުޅއަަޅންޖެހޭ ާބވަުތގެ މަްއސަލަެއއްކަން ުނވަަތ މި މައްސަަލިއގައި ވަގުތީ އަުމރެއް ެނރުމަކީ އިްނޞާފު ާޤއި)މި މައް 
 ކޮންމެހެން ކުަރންޖެހޭ ކަެމއްކަމަށް ދެޭކ ސަބަބު މިަބއިަގއި ސާފުކޮށް ބަާޔންކުަރންވާެނއެވެ.(

11. ................................................................................................................................................ 

12. ................................................................................................................................................ 

13. ................................................................................................................................................ 
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 ވަގުތީ އަމުރު ރައްދުކުރަންވީ ފަރާތުގެ : 05

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އަތޮޅާއި ރަށް :  ދާއިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 ރަށް :އަތޮޅާއި   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. ................................................................................................................................................ 
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 ވަގުތީ އަމުރު އޮންނަންވީ ގޮތް : 08

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

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

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

 އަވަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ވަގުތީ އަމުރު ނެރެން : 09

 އެދެން  ☐

 ނޭދެން  ☐

 އަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެދެނީ އަނެއް ޚަސްމުގެ : 10

 ޙާޟިރުގައި  ☐

 ޣައިރު ޙާޟިރުގައި  ☐

 ؛މިމައްސަލައާއި ގުޅޭ އެހެން އަމުރެއް  11

 ނެރެފައިވޭ  ☐

 ނެރެފައި ނުވޭ  ☐

 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި(

 އިޤުރާރު :

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި : 

 ނަން : _______________________________________________

 _______________________________________________މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު : 

 ތާރީޚު : _______________________________________________

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް:

 ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. .1
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`        

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު :  

  

 

 

 
 ______________________________________ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް: 

 އަދި 

 ______________________________________ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް: 

 

 އިރުޝާދު 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކޮޕީ އަމުރުގެ އެދޭ ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ޠިލުކުރަންމިފޯމާއި އެކު ބާ .1

 

 

 

 

 

 )ރ( ( 186ަގވާިއުދގެ މ.) މަދަނީ އިުޖރާައތުގެ  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

 

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

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

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

 

 ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ބާޠިލުކުރަން އެދޭ ސަބަބު:  05
 

1. .................................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................................... 
3. .................................................................................................................................................... 

 

 ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ބާޠިލުކުރަން އެދޭ އަމުރު ނިސްބަތްވާ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  06

 

 ....................................................................................................................................................ނަން: 

 ...........................................................................................................................އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 
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 ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ބާޠިލުކުރަން އެދޭ އަމުރު ނިސްބަތްވާ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  07

 

 ....................................................................................................................................................ނަން: 

 .........................................................................................................................އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:  

 އިޤުރާރު 

 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި: 

_______________________________________________ 

 ނަން: 

_______________________________________________ 

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: 

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު: 

_______________________________________________ 

 

 ތަކެތި :ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 .ކޮޕީ ކާޑާިއ، އަްނގަިއދޭ ިދވެިހަރއްޔިތެއްކަން ފަރާްތތަކުގެ/  ފަރާތް ހުށަހަޅާ .1
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 
 .......................ފޯމް ނަމްބަރު :........

 

  

 

 

 
 .......................................................................................................................... މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް:

 އަދި

 .......................................................................................................................... މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:

 
 ިއުރާޝުދ:

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .1

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ. 12ޒް މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ  ދިވެހިބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓުގައި، ފޮންޓް ސައި .2

 .މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ  .3

 މިފޯާމއިއެކު ހުށަަހޅަްނޖެހޭ ތަކެތީގެ މަުޢލޫމާތު، މިފޯުމގެ ފަހު ޞަފްާހގައި ބަާޔންކުރެވިަފިއވާނެެއވެ. .4

 )ށ( ( 188) މަދަނީ އިުޖރާައތުގެ ަގވާިއުދގެ މ. 34ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  
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 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 01

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އަތޮޅާއި ރަށް :  ދާއިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އަތޮޅާއި ރަށް :  އުޅޭ އެޑްރެސް:މިހާރު 

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް  02

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / 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 ☐

  އިތަކުގެ ތަފްޞީލު:ދަޢުވާގެ ބައެއް ނުވަތަ ބައިތަކެއް އަނބުރާ ގެނައުމަށް ބޭނުންވާކަމުގައިވަނީނަމަ އެބައި ނުވަތަ ބަ 

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

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

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

 

 ؟މި ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައިވޭތޯ  05

 

 ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައިވޭ  ☐

 ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައި ނުވޭ  ☐

 

 ؟އެއްބަސްވެފައި ވޭތޯ މި ދަޢުވާގެ ޚަޞްމަކު މިދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ކޯޓުގައި ވަކިކަމަކަށް  06

 

 އެއްބަސްވެފައިވޭ  ☐

 އެއްބަސްވެފައިނުވޭ ނުވޭ  ☐
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 ؟މި ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ލިބިފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ  07

 

 ލިބިފައިވޭ  ☐

 ލިބިފައި ނުވޭ  ☐

 

 

 

 ؟ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުމާމެދު ދެންތިބި ފަރާތްތަކުގެ ރުހުން ލިބިފައިވޭތޯ  ،ދަޢުވާއެއްނަމަ އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ  08

 )ރުހުން ލިބިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ކިތާބީ ހެކި މިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ(ލިބިފައިވޭ  ☐

 ލިބިފައި ނުވޭ  ☐

 

 ބޭނުންވާ ސަބަބު:ދަޢުވާ ނުވަތަ ދަޢުވާގެ ބައެއް އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް  09

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

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

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

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

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

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި: 

 ______________ނަން: _______________________________________________

 _______________________________________________މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: 

 _____________ތާރީޚު: _______________________________________________

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް:

 ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. .1
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 

 ..........................................................ފޯމް ނަމްބަރު : 

 

  

 

 

 

 ......................................................................................................................................................................................................................................ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް :  

 ،އަދި

 ........................................................................................................ ......................................................................................................................ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް :  

 

 

 :އިރުޝާދު 

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .1

ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު / ނޫ  12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ  ދިވެހި ބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓްގައި، ފޮންޓް ސައިޒް  .2

 ކުލައިންނެވެ.

 .މި ފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ  .3

 މިފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު، މިފޯމުގެ ފަހު ޞަފްހާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. .4

 

 )ހ( ( 191މަދަނީ އިުޖރާައތުގެ ަޤވާޢިުދގެ މ.)  35ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު :
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 ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް : 01

 

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / 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 ަނންަބރު / 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 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 ނޫންތޯ  07

 

 ލިބިފައިވޭ  ☐

 ލިބިފައި ނުވޭ  ☐
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 ؟ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުމާމެދު ދެންތިބި ފަރާތްތަކުގެ ރުހުން ލިބިފައިވޭތޯ  ،ދަޢުވާއެއްނަމައެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ  08

 ) ރުހުން ލިބިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ކިތާބީ ހެކި މިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(ލިބިފައިވޭ  ☐

 ލިބިފައި ނުވޭ  ☐

 

 

  ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ބާޠިލު ކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބު :ދަޢުވާ ނުތަތަ ދަޢުވާގެ ބައެއް އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް  09

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

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

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

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

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

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

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

 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި : 

 ____________________________________________________________ނަން : 

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު : _______________________________________________

 ތާރީޚު : ___________________________________________________________

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :

 ރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަ .1
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 .....................ފޯމް ނަމްބަރު :.......

  

 

 
 

 .......................................................................................................................... މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް:

 އަދި

 .......................................................................................................................... މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:

 

 ިއުރާޝުދ:

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .2

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ. 12ޒް މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ  ދިވެހިބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓުގައި، ފޮންޓް ސައި .3

 މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. .4

 މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު، ފޯމުގެ ފަހު ޞަފްހާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. .5

 

 

  36ފޯމު 

 
 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު 

 ނިހާއީ ޙުކުމް 

ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އޮތް އެންމެހައި  ނިހާއީ ހުކުމަކީ އެ ހުކުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ އެންމެހައި މަރުޙަލާއެއް ނިމިފައިވާ
ނޑަނާޅާހިނދަކު ނިހާއީ ހުކުމެއް މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި މިފޯމުން  ،ފުރުސަތު ބަންދުވެފައިވާ ހުކުމްތަކެވެ. ކޯޓުން އެނޫން ގޮތަކަށް ކަ

 ން ފަސްވެގެން ނުދާނެއެވެ.އެ ހުކުމެއް ޤާނޫނީ ނަތީޖާ ނުވަތަ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރު ،ހުށަހެޅި ކަމުގައިވީނަމަވެސް
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 :މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް  01

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / 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 ަނންަބރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 ރަށް :އަތޮޅާއި   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     ☐

 

 ނިހާއީ ޙުކުމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  04

 ބާވަތް:

 ނިންމި ތާރީޚު:

 ނިންމި ކޯޓުގެ ނަން:

 

 ނިހާއީ ޙުކުމް މުރާޖަޢާކުރަން އެދޭ ސަބަބު: 05

 ،ނިހާއީ ޙުކުމްގެ މައްސަލަ ހިނގަމުން ދިޔައިރު މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކަށް މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ހިނގަމުން ދިޔައިރު ވުޖޫދުވެފައިވާ ☐

މައްސަލައަށް މުހިންމު އަދި މައްސަލައިގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ބަދަލުވެދާފަދަ ހެއްކެއް  ،ނަމަވެސް މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކަށް ލިބިފައިނެތް

 ލިބުން ނުވަތަ އެނގުން. ،ނުވަތަ ވާޤިޢާއެއް މައްސަލައިގެ ޙުކުމްކުރުމަށްފަހު

 އެ ހެކި ނުވަތަ ވާޤިޢާ އަދި ވުޖޫދުވީ ތާރީޚު:

 ،ހިނގާފައިވާ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ،ޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައިވަނީނިހާއީ ޙުކުމް ނިސްބަތްވާ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކާ ދެކޮ ☐

 ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވުން. )ޖިނާޢީ ކުށެއް ސާބިތުވެފައި އޮތުމަކީ ލާޒިމުކަމެއް ނޫން(

 ޖިނާޢީ ކުށް:

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ☐ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް  ☐ޖިނާޢީ ކުށް ކުރި ޚަސްމު: 

 ނިހާއީ ޙުކުމަށް އަސަރު ފޯރި ގޮތުގެ ތަފްޞީލު:އެޖިނާޢީ ކުށުގެ ސަބަބުން 

 ހިސާބު ޖެހުމުގައި އަރާފަިއާވ އޮޅުމެއް ނުވަތަ ިލޔުމުަގއިވާ އިމްލާ ކުށެއް ިއޞްލާހުކުރުމަށް ،ހުކުމް އިއްވުމަށް ފަހުނިހާ ☐

 އަރާފަިއވާ އޮޅުން ުނވަތަ ލިުޔމުގަިއވާ އިމްލާ ކުުށގެ ތަފްޞީލު: 
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 ނުވަތަ ސަބަބުތައް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމުގެ އިތުރު ތަފްޞީލު؟  ނިހާއީ ޙުކުމަށް އެދުނު ސަބަބު 

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

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

 މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު މައްސަލަ އަލުން ނިންމަން އެދޭގޮތް:

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

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

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

 

 އިޤުޜާރު 

 ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު 

_______________________________________________ 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި : 

  މަްއސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް / ަފރާތްތަކުެގ ދިވެިހރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑާއި، ކޮޕީ. .1

 މަްއސަލައަށް ޭބނުްނވާ ޝަރުޢީ ެއހެން ލިޔުމެއް ާވނަމަ އެލިުޔމެްއގެ ކޮޕީ  .2

 އެަކމަށް ެއދޭ ފޯމު  ،ހުށަަހޅާނަމަ ވަކީލަކު ނުވަތަ ަބދަލުަގއި މީހަކު  .3
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 6661015ފޯން:   aa.ukulhas@judiciary.gov.mv އީމެއިލް: |  courts.gov.mvaa.ukulhas.  ވެބްސައިޓް:

ގެ  334 290 ސަފްޙާ   
 

           ` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު :          

  

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 އަދި 

______________________________________ 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 

 އިރުޝާދު 

 )ޖަޖްމެންޓް( ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.މި ފޯމާއެކު ޝަރިއަތް ނިމުނުގޮތް  .1

 މި ފޯމާއެކު ހޯދަން އެދޭ ކޮންމެ ފައިސާއެއް ދައްކާފައިވާ ކަމުގެ ރަސީދު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. .2

 

 

 

 (.247)މަދަނީ ިއޖުާރއަުތގެ ަގާވއިުދގެ މ 37ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  
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 .………………………………………………… ޚަރަދު ހޯދަން އެދޭ ޤަޟިއްޔާގެ ނަންބަރު: 01

 

 .………………………………………………… ޚަރަދު ހޯދަން އެދޭ ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ތާރީޚު: 02

 

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް  03  :ކޯޓުން ޚަރަދާމެދު ކަ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ހޯދަން އެދޭ ޚަރަދުގެ ތަފްސީލު  04

 

އައިޓަމް 
 ނަންބަރު 

 އަދަދު )ރުފިޔާއިން( ތަފްސީލު 

   

   

   

   

   

   
  ޖުމްލަ 

 

 އަމުރު ނެރުމަށް ބާރުދޭ ހެކި  05
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 އިޤުރާރު 

 

 ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ. މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ 

 ސޮއި: 

_______________________________________________ 

 ނަން: 

_______________________________________________ 

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: 

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު: 

_______________________________________________ 
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 
 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު :                

  

 

 

 

______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 

 

 

 

 

 

 )ށ( ( 257) މަދަނީ އިުޖރާައތުގެ ަގވާިއުދގެ މ. 38ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
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 އަތުގައިކަން ލިޔުންހުރީ ކާކުގެ   ނަންބަރު 
މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭގޮތުން ވުޖޫދުގައިވާ ނުވަތަ ވުޖޫދުވެދާނެ 

 ލިޔުންތަކަކީ ކޮބައިކަން: 

އެ ލިޔުންތައް ވީ، ނުވަތަ ލިޔުންތައް ވުން އެކަށީގެންވަނީ ކޮން 

ލެކްޓްރޯނިކް އި ،  ފަރާތެއްގެ އަތުގައިކަން އަދި ކޮންތާކުކަން
 .ލިޔުންތައް ރައްކާޮކށްަފއި ހުރި ގޮތް ބަޔާންކުރުންލިޔުންތަކެއްނަމަ، އެ 

 1.   

 2.   

 3.   

 4.   
އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތަކުގައި ރައްކާކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހޯދައި 
ހާމަކުރުމަށް ދާނެ ޚަރަދު ހިމެނޭގޮތުން، ޢާންމު އުސޫލުގެ ދަށުން ހެކި 

 ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު:ހާމަކުރާ 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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  ` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 ....................ފޯމް ނަމްބަރު :...  

  

 

 

 

 
 .......................................................................................................................... ފަރާތް:މައްސަލަ ހުށަހަޅާ 

 އަދި

 .......................................................................................................................... މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:

 
 ިއުރާޝުދ:

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .1

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ. 12ސައިޒް މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ  ދިވެހިބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓުގައި، ފޮންޓް  .2

 .މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ  .3

 ވެ.މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖޭހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު، މިފޯމުގެ ފަހު ޞަފްހާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެ .4

 

 

 (266)މަދަނީ އިޖުާރއަުތގެ ަގާވއިުދގެ މ. 39ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  
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 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 01

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

 :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު   :އުފަން ތާރީޚް   :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އަތޮޅާއި ރަށް :  ދާއިމީ އެޑްރެސް :

 :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އަތޮޅާއި ރަށް :  އުޅޭ އެޑްރެސް:މިހާރު 

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް  02

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / 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 ފަރާތުގެ ތަޢާރަފު  03

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

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

 ހެކިބަސްދޭ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  04

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

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

 ހެކިބަހުގެ ތަފްޞީލު  05
............................................................................................................................................................ 

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

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

 

 އިޤުރާރު 

 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި: 

 ______________ނަން: _______________________________________________

 _______________________________________________މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: 

 _____________ތާރީޚު: _______________________________________________

 

 މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު: 

 .ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .1
 މި ފޯމާއެކު ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ބައޯޑޭޓާ އަކާއި އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ/ޕާސްޕޯޓު ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. .2
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 ..........................................................ފޯމް ނަމްބަރު :   

  

 

 

 
 ......................................................................................................................................................................................................................................ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް :  

 ،އަދި

 ........................................................................................................ ......................................................................................................................ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް :  

 

 

 :އިރުޝާދު 

މި ފޯމާއި އެކު ޚަބީރުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ހުއްދަތަކުގެ ކޮޕީ އާއި، ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓު ތަކުގެ ކޮޕީ އަދި، އެފަރާތުގެ ވަނަވަރު  .1

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .2

ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު / ނޫ  12ފޮންޓް ސައިޒް މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ  ދިވެހިބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓުގައި،  .3

 ކުލައިންނެވެ.

 .މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ  .4

 

 

 )ށ(  276) މަދަނީ އިުޖރާައތުގެ ަޤވާޢިުދގެ މ. 40ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު :
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 ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް : 01

 

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :ތާރީޚް އުފަން     :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 ަނންަބރު / 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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 ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަން : 03

 ............................................................................................................  ނަން :

 ........................................................................................ ޙައިސިްއޔަތު :

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް  ☐

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް  ☐

 

 މައްސަލައިގެ ބާވަތް : 04

ޚާްއސަ ޙާލަެތއް  ،) ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ުނވަަތ އަވސްނިާޔގެ ަމއްސަލަތަުކގެ ޓްރެކުން ބެލޭ މައްސަލަެއއްަގއި ކުދި ނުވަތަ އަވަސް ނިޔާގެ މައްސަލަ  ☐

ަކނޑަައޅާަފއިވާ ވަކި ކަަމކާ ގުިޅގެން އެންމެ ަޚބީެރއްގެ ހެިކ  ،މެުދވެިރެވގެން ެމނުވީ ޚަީބެރއްގެ ހެކި ހުށަހެުޅމުގެ ުހއްދަ  ޮކންމެ ޚަްސމަަކށް ދެޭވނީ

 ހުށަހެުޅމަށެވެ.(

 

 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 މަޢުލޫމާތު : 07

 

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / 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 : 

 

 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 

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

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

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

 ޚަބީރުގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ އަންދާޒާ :

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

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

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

  

 އިޤުރާރު :                                    

 

 މަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަ 

 ސޮއި : 

 ނަން : _______________________________________________

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު : __________________________________

 ތާރީޚު : _______________________________________________
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު : 

  

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 އަދި 

______________________________________ 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )އ( ( 280) މަދަނީ އިުޖރާައތުގެ ަގވާިއުދގެ މ. 41ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
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 އަމުރުގެ އިބާރާތް  01

 

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

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

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

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

 

 ދެމިއޮންނާނެ މުއްދަތު:އަމުރު  02

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

 

ނޑިޔާރު:  ފަ

 ސޮއި:

 

 ނަން: 

 މަގާމު: 

 ތާރީޚު: 
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު :   

  

 

 

 

______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 އަދި 

______________________________________ 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 

 އިރުޝާދު 

 ަދއްކަްނވާެނއެވެ.ރ )ފަންސަވީސް ރުފިޔާ( 25.00ފޯމް ރަިޖސްޓްރޭަޝން ފީގެ ގޮުތަގއި  .1

 ފޯމާިއއެކު ހުށަހަަޅންޖެހޭ ތަކެީތގެ މަޢުޫލމާތު މިފޯުމގެ ފަހު ޞަފްާހގައި ބަާޔންުކރެވިަފއިާވނެެއވެ. .2

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .3

 ތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ.ގަެއވެ. ލިޔުން 12މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ ިދވެިހބަހުްނ، ފަރުމާ ފޮންޓުަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް  .4

 

 

 )ހ( ( .281) މަދަނީ އިުޖރާައތުގެ ަޤވާިއުދގެ މ 42ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  
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 . މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:01

  ފުރިހަމަ ނަން: )އާއްމު ނަމާއެކު(:

  ޢުމުރު:  އުފަންތާރީޚް:  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:
  ދާއިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު(

  )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު(މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް: 

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ފޯނު ނަންބަރު:
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ނިޔާވިމީހާއާއި ހުރި 

  ގުޅުން:

މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ 
  އެޑްރެސް:

 ހުށަހަޅާށެވެ.މަޢުލޫމާތު އިތުރުވާނަމަ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކޮށްގެން އިތުރު ޞަފްހާއެއް 
 

 . މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:02

  ފުރިހަމަ ނަން: )އާއްމު ނަމާއެކު(:

  ޢުމުރު:  އުފަންތާރީޚް:  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:
  ދާއިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު(

  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު(

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ނަންބަރު:ފޯނު 
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ނިޔާވިމީހާއާއި ހުރި 

  ގުޅުން:

މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ 
  އެޑްރެސް:

 މަޢުލޫމާތު އިތުރުވާނަމަ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކޮށްގެން އިތުރު ޞަފްހާއެއް ހުށަހަޅާށެވެ.
 

 ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ އަމުރު ނުވަތަ ޙުކުމްގެ މަޢުލޫމާތު  03

 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ނަންބަރު: ................................................................

 ......ނިމުނު ތާރީޚު: ...............................................................................

 ގެ ޚުލާސާ: ............................................................... ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު 
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 ؛ދަރަނިވެރިޔާގެ 04

 .................................................................  ނަން: 

 ................................................................. އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ................................................................. ؛ގާނޫނީ ޝަޚުސެއްނަމަ

 ................................................................. ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

 ވަތަ އެންމެ އިސް ފަރާތުގެ ނަން އަދި އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: މަސްއޫލުވެރިޔާ ނު

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

  :އަރަނިވެރިޔާގެ  05

 .................................................................  ނަން: 

 ................................................................. އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ؛ގާނޫނީ ޝަޚުސެއްނަމަ

 ................................................................. ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

 މަސްއޫލުވެރިޔާ ނުވަތަ އެންމެ އިސް ފަރާތުގެ ނަން އަދި އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

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

އް އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާ ނަމަ ތަންފީޒުކުރަން އެދޭ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރާއި ގުޅޭ މައްސަލައެ 06

 އެމައްސަލައިގެ؛

 .......................................................... މައްސަލަ ހިނގަމުންދާ ކޯޓު:  .1

 ..........................................................   ނަންބަރު:  .2

 ..........................................................   ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު:  .3

 ..........................................................  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  .4

 ..........................................................  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:  .5
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 އަމުރުގެ ބާވަތް ތަންފީޒުކުރަން އެދޭ ހުކުމް ނުވަތަ  07

 ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާއެއް ދެއްކުމަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް. ☐

 .......................................................... ރަހުނުގެ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެ ތާރީޚު:

 ރަންޓަރުންތަކެއް ތިބި ނަމަ އެފަރާތްތަކުގެ؛ދަރަންޏާއި ގުޅިގެން ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީ ދީފައިވާ ގެރަންޓަރެއް ނުވަތަ ގެ 

 ..........................................................  ނަން:

 ..........................................................  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:

 ދޫކޮށްފައިވާ ނަމަ އެކަމުގެ ތަފްސީލު:ރަހުނުކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް މުދަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް 

 ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާއެއް ދެއްކުމަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް  ☐

 ފައިސާގެ އަދަދެއް ހިމެނިފައިނުވާ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ☐

 މުރެއް އާބިޓްރޭޝަނުގެ އެވޯޑެއް ނުވަތަ އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ނެރެފައިވާ އަ ☐

 

 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( ..........................................................   

 ތަންފީޒުކުރަން އެދޭ ޙުކުމަކީ ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމެއް ނަމަ އަޅައިދިނުމަށް އެދޭ ފިޔަވަޅުތައް  09 

 ،ރާއަތުގެ ގާނޫނާއި އަރަނިވެރިޔާގެ ފަރާތުން ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވަގުތެއްގައި އަޅައިދިނުމަށް )މިބައިގައި ލިޔަންވާނީ މަދަނީ އިޖު 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެދޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި ކޯޓުން ނެރެދޭން އެދޭ އަމުރުތަކެވެ.( 372މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ 

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

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

.................................................................................................................................................................................................. 
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 ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދަލުގެ މައުލޫމާތު )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން( 10

 ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދަލަކީ ރަހުނު ކުރެވިފައިވާ މުދަލެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  .1

 ރަހުނު ކުރެވިފައި ނޫން  ☐

 ރަހުނު ކުރެވިފައި ☐

 ..........................................................  ރަހުނު މުދަލު ގެ ބާވަތް:

 ؛ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތުގެ 

 .........................................................  ނަން: 

 .......................................................... އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ފޯނު ނަންބަރު އަދި ޢީމެއިލް: .......................................................... ކޯޓުން މުޢާމަލާތުކުރާނެ 

 ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ އަގުކަމުގައި ހުށަހަޅާ އަންދާޒާ އަގު: ..........................................................

 އެކަމުގެ ތަފްޞީލު  މުދަލުން ދަރަނިވެރިޔާއަށް އާމަދަނީ ލިބޭނަމަ  .2

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

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

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

 އިތުރު ތަފްޞީލު:  .3

އަދި ދަަރނިެވރިޔާެގ  )މިބަިއަގއި ަދރަިނވެރިާޔގެ މިލްުކގައި ުހރި ވިޔަާފރިތަކާއި އުފުލޭުމދަލާ ނުއުފުޭލ މުދާ އެނގޭ މިްނަވރަކުން ފާަހގަކުރަްނވާެނއެވެ.

 ތަންފީޒު ކުރުަމށް އެީހއަކަށް ވާނެ ަކމަށް ަގބޫލުކުރެވޭ މަޢުލޫމާުތވެސް ިހމަަނން ވާނެއވެ(މުދާ ހުރި ަތނާބެހޭ މަޢުޫލމާތު ފަދަ ޙުުކމް 

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................. 
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 އިޤުރާރު 

 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި: 

_______________________________________________ 

 ނަން: 

_______________________________________________ 

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: 

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު: 

_______________________________________________ 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :

 މަްއސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް / ަފރާތްތަކުެގ ދިވެިހރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑާއި، ކޮޕީ. .1

 ެއހެން ލިޔުމެއް ާވނަމަ އެލިުޔމެްއގެ ކޮޕީ މަްއސަލައަށް ޭބނުްނވާ ޝަރުޢީ  .2
 .އެަކމަށް ެއދޭ ފޯމު  ،ވަކީލަކު ނުވަތަ ަބދަލުަގއި މީހަކު ހުށަަހޅާނަމަ  .3
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 ފޯމް ނަމްބަރު :............................

  

 

 ިއުރާޝުދ:

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .1

 ހުންނަންވާނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ.ގައެވެ. ލިޔުންތައް  12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ  ދިވެހިބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓުގައި، ފޮންޓް ސައިޒް  .2

 .މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )އ( ( 280) މަދަނީ އިުޖރާައތުގެ ަގވާިއުދގެ މ. 43ފޯމު 
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 މައުޟޫއީ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު  ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 

 
 
 

 

 ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދާ 
 
 
 
 

 

 ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތް 
 

 

 ހިފި ފަރާތް ރަހުނު 
 

 
 
 

 
 

 

 ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް 
 

 ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދާ 
 

 
 

 
 

 ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދިން ތާރީޚު  ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުނު ފަރާތް 
  

 
 ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދެމި އޮންނާނެ މުއްދަތު ރަހުނު  ހުއްދަ ދިން ތާރީޚާ ހަމައަށް ދަރަނީގެ ބާކީގައި ހުރި މިންވަރު 

 
 

 
 

 

 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުން ދައްކަން އަންގާފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު 
 

 
 

 

 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ތަންފީޒުކުރެވުނު ބައި 
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 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ތަންފީޒު ނުކުރެވޭ ބައި 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ހުއްދަ ދޭންޖެހުނު ސަބަބު ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ޙިޖްރީ ތާރީޚް ޙިޔާރުކުރައްވާ! 

 ތާރީޚް ޙިޔާރުކުރައްވާ! މީލާދީ 
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 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 ................................ފޯމް ނަމްބަރު :        

 

  

 

 

 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް : 

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

 ،އަދި

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް : 

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

 

 

 

 

 

 (306)މަދަނީ އިޖުާރއަުތގެ ަގާވއިުދގެ މ. 44ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު :
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 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް  01

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އަތޮޅާއި ރަށް :  ދާއިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އަތޮޅާއި ރަށް :  އުޅޭ އެޑްރެސް: މިހާރު

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

  

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް  02

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / 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  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 ..........................................................ފޯމް ނަމްބަރު : 

  

 

 

 

............... މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް : ..................................................................................................  

 ،އަދި

....................................   މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް :    .............................................................................   

 

 

 

 އިރުޝާދު :

ހަޅަން ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ތަންފީޛު ކުރުމަށް އެހީއަކަށް ވެދާނެ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެމައުލޫމާތު މިފޯމާ އެކު ހުށަ .1

 ވާނެއެވެ.

ނުވާނަމަ، އެ ލިޔުންތަކާއި އެކު އެލިޔުންތަކުގެ ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ ދިވެހި މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ހުރީ ދިވެހިބަހުން ކަމުގައި  .2

 ތަރުޖަމާ ނުވަތަ ސަރޓިފައިކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

 (-ރ ) ފަންސަވީސް ރުފިޔާ/25/-ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ :   .3

 ގެ މަޢުލޫމާތު، ފޯމުގެ ފަހު ޞަފްހާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތީ  .4

 : ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  

 ( .315) މަދަނީ އިުޖރާައތުގެ ަޤވާޢިުދގެ މ 45ފޯމް 
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 ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް : 01

 

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / 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 : 

ޤާނޫނީ ޝަހުޞެއް  ☐  އަމިއްލަ ފަރުދެއް  ☐ 
 

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު :

 ކުރަންވީ އެޑްރެސް : މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު  

 

 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް : 02

 

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / 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  ☐ ޤާނޫނީ ޝަހުޞެއް  ☐

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : 
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 ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ އަމުރު ނުވަތަ ޙުކުމުގެ މަޢުލޫމާތު : 03

  ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ނެރުނު ކޯޓުގެ ނަން :

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

  ނުވަތަ އަމުރު ނެރުނު ޤައުމު :ޙުކުމް 

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

  ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ނަންބަރު :

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

  ނިމުނު ތާރީޚު :

 ؛ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ 

 ޚަޞްމެއްގެ ޣައިރު ޙާޒިރުގައި  ☐

 ޚަޞްމެއްގެ ޣައިރު ޙާޒިރުގައި ނޫން ☐

 ޙުކުމުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. () މިފޯމާއި އެކު ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ޚުލާސާ : 

 

 

 ؛ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ނެރުނު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  04

 ......................ނަން : ......................................................................................................................

 .................ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު : ..................................................................................................އައި.ޑީ. 

 ..............................................................................................................................  ؛ގާނޫނީ ޝަޚުސެއްނަމަ 

 .......................ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު : .......................................................................................................

 .........މަސްއޫލުވެރިޔާ ނުވަތަ އެންމެ އިސް ފަރާތުގެ ނަން އަދި އައި.ޑީ.ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު : .....................................
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 ؛ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ނެރުނު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  05

 .....................................................................................................................ނަން : .................................

 ........................އައި.ޑީ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު : .........................................................................................

 ...............................................................................................................................ގާނޫނީ ޝަޚުސެއްނަމަ: 

 ..................................................ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު : .........................................................................

 .....މަސްއޫލުވެރިޔާ ނުވަތަ އެންމެ އިސް ފަރާތުގެ ނަން އަދި އައި.ޑީ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު : ....................................

 

 ؛ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާނަމަ އެމައްސަލަ ތަންފީޒުކުރަން އެދޭ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރާއި ގުޅޭ މައްސަލައެއް އެއްވެސް  06

 ..............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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......................................................................................................................................................................................................................................................................................
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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 ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީ ދީފައިވާ ގެރަންޓަރެއް ނުވަތަ ގެރަންޓަރުންތަކެއް ތިބި ނަމަ އެފަރާތްތަކުގެ 

 ނަން :

 އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު : 

 ރަހުނުކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް މުދަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިނަމަ އެކަމުގެ ތަފްޞީލު :

 ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާއެއް ދެއްކުމަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް  ☐

 ފައިސާގެ ޢަދަދެއް ހިމެނިފައިނުވާ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ☐

 ތަ އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ނެރެފައިވާ އަމުރެއް އާބިޓްރޭޝަނުގެ އެވޯޑެއް ނުވަ  ☐

 

 އެތަނެއްގައި ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަން ޖެހޭ ތަން : 10

 ޙުކުމް ކުރި ކޯޓުގެ އިޙްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހުރި ތަނެއް ☐

 ޙުކުމް ކުރި ކޯޓުގެ އިޙްތިސާސުން ބޭރުގައި ހުރި ތަނެއް  ☐

 އްދު : ) ރަށާއި އަތޮޅު އެނގޭ ގޮތަށް ( އެ ތަނެއް ހުރި ސަރަޙަ
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 ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތުން ދަރަނިވެރިޔާއަށް އެއްވެސް ލުޔެއް ދޭން ބޭނުންނަމަ އެކަމުގެ ތަފްޞީލު : 11

 

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

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

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

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

 

 ތަންފީޒުކުރަން އެދޭ ޙުކުމަކީ ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމެއްނަމަ އަޅައިދިނުމަށް އެދޭ ފިޔަވަޅުތައް : 12

އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނައި އަރަނިވެރިޔާގެ ފަރާތުން ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅައިދިނުމަށް އެދެވިދާނެކަމަށް ) މިބައިގައި ލިޔަންވާނީ މަދަނީ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެކެވެ.(

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

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

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

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

 ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު : ) އެނގިހުރި މިންވަރަކުން ( 13

 ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދަލަކީ ރަހުނު ކުރެވިފައިވާ މުދަލެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން : .1

 ރަހުނު ކުރެވިފައި ނޫން  ☐

 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 : 
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 މުދަލުން ދަރަނިވެރިޔާ އަށް އާމްދަނީ ލިބޭނަމަ އެކަމުގެ ތަފްޞީލް : .2

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

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

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

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

 

 އިތުރު ތަފްޞީލު :  .3

. ައދި ) މިބަިއަގއި ަދރަިނވެރިާޔގެ މިލްުކަގއި ހުރި ވިޔަފާރިތަާކއި އުފުޭލމުދަާލ ނުއުފުލޭ ުމދާ އެނގޭ ިމންަވރަުކން ފާހަގަކުަރންާވނެެއވެ

ޒު ކުުރމަށް ެއހީއަކަށް ާވނެ ކަމަށް ގަބޫލުުކރެވޭ މަޢުޫލމާތު ެވސް ހިަމނަން ވާނެެއވެ. ދަރަިނެވރިޔާގެ މުދާ ުހރި ތަާނބެހޭ މަުޢލޫމާތު ފަދަ ޙުކުމް ތަންފީ 

 ) 

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

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

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

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

 

 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  ☐

ޤާނޫނީ ޝަހުޞެއް  ☐  

 އިޤުރާރު :

 

 އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ. މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް 

 ސޮއި : 

_______________________________________________ 

 ނަން : 

_______________________________________________ 

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު : 

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު : 

_______________________________________________ 

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :

އަދި ޤާނޫނީ ަޝޚްެޞއްަނަމ،  ،  ( ޕާސްޕޯުޓގެ ކޮޕީ ،ިދވެހި ރައްޔިެތއް ނޫން ަނމަ ކާޑު ) .މައްސަލަ ހުށަަހޅަނީ ފަުރދަކު ނަަމ އެފަރާުތގެ އައި.ޑީ  .1

 .ށަަހޅަން ވާނެެއވެސެޓްފިކެޓް އޮފް ރެޖިސްްޓރޭޝަްނގެ ޮކޕީ، ޤާނޫނަކުން އުފަްއދާފަިއވާ ިއދާާރެއްއ ނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ލިޔުެމްއގެ ކޮޕީ މި ފޯމާއެކު ހު

އިާދރާއަުކން ނަމަ، ިމ ފޯމާއެކު ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކުން ނުަވތަ . މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ ަޝޚްޞަކުން ނަމަ، ުނވަތަ ޤާނޫނަކުން އުފަްއދާފަިއވާ 2

 ޤާނޫނަކުން އުފަްއދާފަިއވާ ިއދާާރއަކުން މަްއސަލަ ހުށަޅަން ނިްނމި ކަުމގެ ލިޔުްނ ހުށަހަޅަން ާވނެެއވެ.

ޮއވެފައި ެއ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެ ލިޔުމެއްގެ ަބއެްއގެ . މިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ލިޔުމެްއގެ ބަެއއް ނަމަެވސް ދިެވިހބަސް ނޫން އެހެން ބަހަކުން 3

 ަތރުަޖމާ ހުށަހަަޅން ވާެނެއވެ.، ތަރުަޖމާ ހުށަހެުޅމަށް ކޯޓުން އަްނގައިފި ނަމަ
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 

 ..........................................................މް ނަމްބަރު : ފޯ

  

 
 

 
 ފޯމު ހުށަހަޅާފަރާތުގެ މައުލޫމާތު 

   -ނަން:
  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު  -ދާއިމީ އެޑުރެސް:

  އުޅޭ އެޑްރެސް މިހާރު 
  

 މައްސަލަ ހައްލުކުރުން
ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ވީއެންމެ މަތީދަރަޖައަކަށް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. އެއީ ދެފަރާތުން 

މަސައްކަތް  ވާހަކަދައްކައިގެނެވެ. ނުވަތަ މައްސަލަހައްލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގެ ތެރެއިންވެސް މައްސަލަހައްލުކުރުމަށް
ކުރެވިދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން އަޅަން ޤަސްދުކުރާ ފިޔަވަޅުތައް ކޯޓުން އެނގެން ބޭުނންވާތީ އަންަނިނވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު 

 ދިނުން އެދެމެވެ.
 އާދެ     ނޫން  ކޯޓުމަރުހަލާގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ބޭނުންޯތ؟ ނުވަތަ  .1
 އާދެ     ނޫން ދުވަހަށް މަދުޖައްސާލަްނ ބޭނުންޯތ؟  30ކޯޓުންބޭރުގައި މައްސަލަހައްލުކުރުމަށް  .2
އަށް ޖަވާބުދެނީ ނޫނެކޭކަމުގައި ވަނީނަމަ މިމަރުހަލާގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ  1-ސުވާލު 

 ށެވެ. ބޭނުންކަމެއް ނޫންކަަމށް ދެކޭސަަބބު ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ
 

 ) މަދަނީ އިުޖރާައތުގެ ަޤވާޢިދު( 46ފޯމް 
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 ވާނެ              ނުވާނެ         ދައުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ދައުވާކުރާފަތާތަށް ނޯޓިސްދީފައިވާެނތޯ 
  -ނޫންކަމަށް ޖަވާބުޭދނަމަ ކީއެއްވެގެންކަން ބާޔަންކުރޭ:

 
 

 މައްސަލަކުރިއަށް ދާނެ ގޮތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން
  އަދަދެއްގެ ފައިސާއެއް މިޚުސޫމަތުގައި ހިމެނެނީ ކިހާ 

 މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާނެޯތ؟ 
 ޝަރީޢަތަކާނުލައި ހުކުމްކުރުމަށް އެދުން. -މިސާލަކަށް:

 

  -އާއެކޭ ނަމަ އެއީ ކޮންކަމަކަށް ބަޔާންކުރާށެވެ. :
 

 ސާފުކުރަން އެދޭ ވާޤިއާއަކާ ގުޅޭ މައުލުމާތު ތިރީގައި ބަޔާން ކުރާށެވެ.ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ެހކިންގެ ކިބައިން 

 ހެކީގެ ކިބައިން ސާފުކުރަން ބޭުނންވާ ކަމެއް/ވާޤިއާ ހެކީގެނަން 
  

 
 
 
 
 

 އާދެ           ނޫން ޝަރީޢަތުގައި ޚަބީރުންގެ ހެކިަބސް ބޭނުން ކުރާނަންތޯ؟ 
 އާދެ           ނޫން  ޚަބީރުގެ ރިޕޯޓު ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި ފިންތޯ؟ 

 އާދެ           ނޫން މިމައްސަލާގައި ދެފަރާތުން އެއްޚަބީރަކު ބޭނުން ކުރުމަށް އެއްބަްސތޯ؟ 
ަމއުލޫމާތު ތިރީގައި ދެފަރާތުން ހުށަހެޅުމަށް އެއްބަްސވެފައިވާ ޚަބީރާއި އެހެން ޚަބީރަކު ގެންނަން އެދޭނަމަ އެމީހެއްގެ 

 ބަޔާންކުރާށެވެ.

 ޚަބީރުގެ ދާއިރާ  ޚަބީރުގެ ނަން އެޑުރެހާއެކު
  

 އާދެ          ނޫން  ޚަބީރު ހެކިބަސް އަހަންބޭނުންަވީނ ޝަފަހީ ކޮށް މަޖުލީހުގައި ތޯ؟ 
 ކުރާށެެވ. ޝަފަހީކޮށް ހެކިބަސް އަހަން އެޭދނަމަ އެކަމަށް ޞަރޫރީވަނީ ކީއްވެގެންކަން ތިރީގައި ބަޔާން

 

  މިމައްސަލަ ބެލުމަށް ފޮނުވަން ެއންމެ އެކަށީގެންވާ ރޮގުކަމަށް ދެކެނީ ކޮންރޮގެއްގައި
 

 ކުދިމައްސަލައިގެ ރޮގު 
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 އަވަސް ނިޔާގެ ރޮގު 
 

 ބޮޑެތި މައްސަލައިގެ ރޮގު

އެގޮތަށް ެދކޭސަބަބަކީ ކޮބައިކަން މަތީގައި ބަޔާންކުރި ރޮގަކީ އާންމު އުސޫލުން އެމައްސަލަ ފޮނުވޭނެ ރޮގުކަމަށް ނުވާނަމަ 
 ތިރީގައި ބަޔާންކުރާށެވެ.

 

  -ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ރޮގަށް މައްސަލަ ފޮނުވަން އެދޭނަމަ:
 އާދެ       ނޫން    އިލެކްޓުރޯނިކު ހެކި ހާމަކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން ދެފަރާތަށް ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސްވެވިފައިވޭތޯ؟

 އާދެ       ނޫން    އެގޮތަށް އެއްބަސްވެވިފައި ނުވާަނމަ އެއްވެވިދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތޯ؟ 

އިލެކްޓުރޯނިކު ހެކި ހާމަކުރުމުގައި ކޯޓުން ގޮތެއްނިންމަންެޖހޭ ވާީޤއާއަކީ ކޮބައިތޯއާއި އެވާޤިއާއަށް މައްސަލަ ކުރިއަށް 
ވަކިއަޑުއެހުމެއްގައި ގޮތެއްނިންމަން އެދޭނަމަ އެކަެމއް ތިރީގައި ދާގޮތުގެ އިރުޝާދުދެވޭ އަޑުއެހުމެއްގައި ނުވަތަ 

 ބަޔާންކުރާށެވެ.
 

 

 

 

 ޝަރީޢަތް ތާވަލު ކުރުމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

  ޝަރީޢަތުގައި ނުވަތަ ފަހުގެ ަޝރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމަށް ހޭދަވާނެކަަމށް ލަފާކުރެވޭ ވަގުތު 

ކުރާފަރާތަށް ކޯޓަށް ހާޟިރުނުވޭެނ ވަކިދުވަހެއް ޝަރީޢަތަށް ހެކިންަނށާއި ދައުވާ 
 އެބައޮތްތޯ؟ އޮްތނަމަ ތިރީގައި ަތފްސީލު ބަޔާންކުރާށެވެ.

 އާދެ        ނޫން 

 ހާޟިރު ނުވެވޭނެ ދުވަސް ނަން 

  

 ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ އިރުޝާދާގުޅޭ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން

މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އެންމެ އެކަށޭނެކަމަށް ފެންނަ އިުރޝާދުތައް ލިސްޓުކޮށް 
 ހުށަހަޅައިފިންޯތ؟ 

 އާދު       ނޫން 

 އާދު       ނޫން  މިހުށަހެޅި އިރުޝާރުތަކަށް ދެފަރާތަށް އެއްބަސްވެވިފައިވެތޯ؟

 ޚަރަދާގުޅޭ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން 
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ނުވާނަމަ ނުވަތަ މައްސަލަ ގެންދެވޭނެ ރޮގުކަމަށް ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޚިޔާރުކޮށްފައިވާ ރޮގަކީ ވަކީލަކު އައްޔަނުކޮށްފައި 
ކުދިމައްސަލަތަކުގެ ރޮގު ކަމުގައި ވާނަމަ ނުވަތަ އާންމުކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ރޮގުނޫން ރޮގަކަށް މައްސަލަ ފޮނުވޭނެކަމަށް 

 މިބައި ފުރިހަމަކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ފޯމުހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބަޔާންޮކށްަފއިވާނަމަ

  ފޯމުހުށަހަޅާ ހިސާބަށް ހިނާގފަިއވާ ޚަރަދުގެ މިންވަރަކީ ކޮބައި 

  ޖުމްލަކޮށް މައްސަލަ ނިމުމާހަމައަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދަކީ ކޮބައި
 

 އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު 

 އާދެ          ނޫން ލިޔުންތައް އެއްކަރުދާސް ކޮށްފިން ތޯ؟މިމައުލޫމާތު ފޯމާއެކު ފޯމާއެކީގައި ހުށަހަޅާ 

     އާދެ          ނޫން މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅަން ޤަސްދުކުރާ ހުށަހެޅުމެއް އެބައޮތްތޯ؟ 

  -އޮތްނަމަ އެހުށަހެޅުމެއް ބަޔާންކުޭރ:

  -ތާރީޚު:                                 -ސޮއި:
 

 

  ފެކުސްނަންބަރު    -ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

   -އީމެއިލް އެޑުރެސް:
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 ..........................................................މް ނަމްބަރު : ފޯ

  

 
  -މިފޯމު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަުހގެ ތާރީޚު:

މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ހިނގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތާރީޚު 
ނޑައެޅިފައިވާ މުއްތަދު :   -ނުވަތަ ކަ

 

 
 މައުލޫމާތު  ފޯމު ހުށަހަޅާފަރާތުގެ

   -ނަން:
  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު  -ދާއިމީ އެޑުރެސް:

  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް 
 

 އިރުޝާދުތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާަކން ކަށަވަރުކުރުން
ކޯޓުން ދީފައިވާ އިރުޝާދުތަކުގަިއ އަހަރެން ކުރަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  ކަންކަން 

 ފުރިހަމަ ކުރީން.
 އާދެ         ނޫން

 ނުކުރެވިވާ އިރުޝާދެއް ތިރީގައި ބަޔާންކުރޭ. އަމަލު
 ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ތާރީޚު ޢަމަލުނުކުރެވުނު އިރުޝާދު 

  

 
 ބޭނުންވޭ      ނުވޭ      ބޭނުންވާނަމަ ވަކިކަރުދާހެއްގައި ަބޔާންކުރޭ   ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން އިތުުރ އިރުޝާދު 

 އިރުޝާަދށް ދެފަރާތަށް އެއްބަސްވެވިފައި   ވޭ      ނުވޭ އިތުރަށް ދިނުމަށް އެދޭ 
 

  

  

 ) މަދަނީ އިުޖރާައތުގެ ަޤވާޢިދު( 47ފޯމް 
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 ހެކިންގެ ހެކިބަސް
  ހެކިބަސް އަދާކުރަނީ ކިތައްމީހުްނ )މިބައިގައި ޚަބީރުން ނުހިމަނާ ޖުމަލް ޖަހާނީ(

ނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ ހެކިންނަށް ހާޟިރުނުވޭ ދުވަހެއް ާވނަމަ   އެދުވަހެއް ބަޔާންކުރޭޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތަކުގެ ތާަވލު ކަ
 ސަބަބު  ހާޟިރުނުވޭނެ ދުވަސް ހެކިވެރިޔާގެ ނަން

   

 
 ވަކިޚާއްސަ ވަސީލަތެއް ނުވަތަ އިންތިޒާމެއް ހެކިވެރިއަކަށް ނުވަތަ ޚަސްމަކަށް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެނަމަ އެކަމެއް ބަޔާންކުރޭ

 

 ޚަބީރީރައުޔު 
 ޚަބީރާގުޅޭ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްދެއްވާ

 ރިޕޯޓަށް އެއްބަސް ދެފަރާތުން  ޚާއްސަދާއިރާ  ނަން 

ޝަފަހީކޮށް 
ހެކިބަސް 

އެހުމުގެ ހުއްދަ 
 ކޯޓުން 

 ދީފަ   ނޫން އާދެ   ނޫން އާދެ   ނޫން  
 ދީފަ   ނޫން އާދެ   ނޫން އާދެ   ނޫން  
 ދީފަ   ނޫން އާދެ   ނޫން    އާދެ   ނޫން  

  ޚަބީރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިއްޖެތަ    އާދެ    ނޫން   
  ޚަބީރުން އެއްބަސްވާ ބަޔާނެއްގައި ސޮއިކޮށްފަތަ  އާދެ    ނޫން   
 ބޭނުންނަމަ އޭނާައށް ހާޟިރު ނުވޭނެ ތާރީޚު ބަޔާންކުރޭޚަބީރުންގެ ހެކިބަސް ޝަފަހީކޮށް އަހަން ބޭނުްނތަ އާދެ   ނޫން   

 ސަބަބު  ހާޟިރުނުވެވޭ ދުވަސް ނަން 
   

 

 ބަދަލުގައި ނުވަތަ ޤާޫނނީވަކީލު 
 ޝަރީޢަތުގައި ޚަސްމު ތަމްސީލު ކުރާނީ  އަމިއްލައަށް     ޤާނޫނީ ވަކީލު       ބަދަލުގައި

 
ނޑަނައަޅާނަމަ ޝަރީޢަތަށް ހާޟިރު ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމުގެ  ނޑަނައަޅާ   ކަ ނޑަ އަޅައިފި   ކަ ތާވަލު މިހާތަނަށް ކަ

 ނުވޭނެ ދުވަސްތައް ބަޔާންކުރޭ.
 ސަބަބު  ނާދެވޭނެ ދުވަސްތައް  ނަން 
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 ޝަރީޢަތް 
ޝަރީޢަތުގައި ހޭދަވާނެކަމަށް ލަާފކުރެވޭ މުއްދަތަށް ބަދަލެއް އަންަނ ސަބަބެއް މެދުވެރި   ވެއްޖެ   ނުވޭ ވެއްޖެކަމަށް 

)ހެކިންނާ ސުވާލުކުރުމާއި، ބަޔާން ކުރާނަމަ ހޭދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ވަގުތަކީ       ދުވަސް       ގަޑި       މިނެޓު. 

 ހަޅާ ވަގުތު ހިމަނައިގެން(ދެފާރަތުގެ ޚުލާސާ ބަޔާންހުށަ
 މަތީގައި މިބަޔާންކުރި މުއްދަތަށް ދެފަރާތަށް އެއްބަސްވެފައިވޭތަ    އާދެ     ނޫން 

 މިފޯމާއެކު މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ ތާވަލަށް ދެފަރާަތށް އެއްބަސްވެވިފައި ވޭތަ.    އާދެ     ނޫން
 

 ނިޔާގެ މައްސަލަތަކަށް ޚާއްސަހަމައެކަނި އަވަސް 
ޚާއްސަ ހާލަތެއްނެތްނަމަ އާްނމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އަވަްސނިޔާގައި ޝަރީޢަތް ފެށުަމށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ ތާރީޚުގެ 
ތިންހަފްތާގެ ކުރިން ކޯޓަށް ާހޟިރުވުމުގެ އަމުރު ނުވަތަ ނޯޓިސް ފޮނުވޭނެއެވެ. މިއަށްވުރެން ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި 

 ދެ    ނޫން އަމުރު ފޮނުވުމަށް އެއްބަސްތަ.   އާ
  

 ލިޔުންތަކާއި، ފީގެ ޗެކުލިސްޓު
 ހުށަހަޅާ ޝަރީޢަތުގެ ތާވަލު     އަންދާޒާކުރެވޭ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު      އަހަރެން މިފޯމާއެކު މިތަކެތި ހުަށހެޅިން

  -ތާރީޚު:                                 -ސޮއި:
 

               

   -ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

   -އީމެއިލް އެޑުރެސް:
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 ..........................................................ފޯމް ނަމްބަރު : 

  

 

 

 
............... މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް : ..................................................................................................  

 

 ،އަދި

 

..................   މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް :    ...............................................................................................  

 

 

 އިރުޝާދު :

 (-ރ ) ފަންސަވީސް ރުފިޔާ/25/-ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ :   .1

 ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު، ފޯމުގެ ފަހު ޞަފްހާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.މި ފޯމާއިއެކު  .2

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .3

 ންނެވެ.ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު ކުލައި 12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ  ދިވެހިބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓުގައި، ފޮންޓް ސައިޒް  .4

 މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. .5

 : ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  

  48ފޯމް 
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 ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް : 01

 

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / 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 : 

ޤާނޫނީ ޝަހުޞެއް  ☐  އަމިއްލަ ފަރުދެއް  ☐ 
 

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު :

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : 

 

 

 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް : 02

 

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢާއްމު ނަމާއެކު(  

  :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތާރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އަތޮޅާއި ރަށް :  އެޑްރެސް :ދާއިމީ 

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 އަތޮޅާއި ރަށް :  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް :

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު :  އަމިއްލަ ފަރުދެއް  ☐ ޤާނޫނީ ޝަހުޞެއް  ☐
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 ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް :މައްސަލައިގެ  

 

 މައްސަލައިގެ ޚްލާސާ : 03

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

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

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

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

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

 

 ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް: 04

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

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

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

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

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

 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެދޭގޮތް: 05

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

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

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

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

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

 

 



    

 

 ކޯޓް  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު މެޖިސްޓްރޭޓް
 6661015ފޯން:   aa.ukulhas@judiciary.gov.mv އީމެއިލް: |  courts.gov.mvaa.ukulhas.  ވެބްސައިޓް:

ގެ  334 334 ސަފްޙާ   
 

 

 އިޤުރާރު :

 

 ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.މި ފޯމުގައި 

 ސޮއި : 

_______________________________________________ 

 ނަން : 

_______________________________________________ 

 މަޤާމު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު : 

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު : 

_______________________________________________ 

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :

އަދި ޤާނޫނީ  ،  ( ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ  ،ދިވެހި ރައްޔިތެއް ނޫން ނަމަ ކާޑު ) .މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ފަރުދަކު ނަމަ އެފަރާތުގެ އައި.ޑީ .1

ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ، ޤާނޫނަކުން އުފައްދާފައިވާ އިދާރާއެއް ނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ މި ޝަޚްޞެއްނަމަ، ސެޓްފިކެޓް އޮފް 

 .ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ 

 ން . މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކުން ނަމަ، ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން އުފައްދާފައިވާ އިދާރާއަކުން ނަމަ، މި ފޯމާއެކު ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކު 2

 ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން އުފައްދާފައިވާ އިދާރާއަކުން މައްސަލަ ހުށަޅަން ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

 . މި މައްސަލައާއި ގުޅޭ ޝަރުޢީ ލިޔުމެއް ވާނަމަ އެލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.3

 

 


