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 1ޞަފްޙާ 

 

 2022 މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު ގެ އއ.ތޮއްޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު 
 

 ފުރަތަމަ ބައި 

 އިބްތިދާއީ ކަންކަން 

ެގ  (މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނު) 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު މިއީ  )ހ(  .1 ތަޢާރަފު 
އއ.ތޮްއޫޑ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން ބާރު ލިބިގެން  425

  އެކުަލވާލާފައިވާ ގަާވއިދެެކވެ. މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން

ެގ މަދަނީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުއއ.ތޮްއޑޫ " ކިޔާނީ، ގަވާއިދަށް މި  )ށ(  ނަން 
 " މި ގޮތަށެވެ.2022 އިޖުރާއަތުގެ ަގވާއިދު

  2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ދަކީޤުޞަމި ގަވާއިުދގެ މަ  .2 ޤުޞަދު މަ ގަވާއިދުގެ 
ގުމުގެ ކަންކަން ތަންފީޒުކޮށް ހިން )މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( 

ުކރާނޭ ގޮތްތަުކގެ ޢަމަލުތަންފީޒުކުރުމުަގއި  ޤާނޫނު އެ އިންތިޒާމުކޮށް، 
 އި އިރުޝާދުަތއް ބަޔާންކުރުމެވެ.ތަފްސީލުތަކާ

 ނީކުރާ މާނަކޮށް ތަންފީޒު ންނޫނާއި މި ގަާވއިދު ކޯޓުޤާމަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ   .3 މާނަކުރުމާއި ތަންފީޒުކުރުން 
މަދަނީ މައްސަލަތަްއ ބެލުމުގައި ކަންކުރާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ  ،އަދި

ގެ ޤާނޫނުވަނަ މާއްާދގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަދަނީ އިޖުާރއަތުެގ  5ގެ ޤާނޫނު
 ދުތަްއ ހާސިލުކުރެވޭނެ ގޮތަެށވެ. ޞަޤުމައެންމެ އަސާސީ 

ގަިއ ޤާނޫނުމި ގަާވއިދުަގއި ބަޔާންކުާރ ކަމަކާއި މަދަނީ އިޖުރާައތުގެ   .4 ނޫނަށް އިސްކަން ދިނުން ޤާ 

 މާނަކޮށް ތަންފީޒު  ކަެމއް ފުށުއަރާނަމަ، އެކަމެއް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެްއވެސް
  ގަިއވާ ގޮތަށް އިސްކަންދީެގންނެވެ.ާޤނޫނުމަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ  ރާނީކު

އެހެންގޮތަކަށް ދޭހަވާ ޮގތަށް އެ ލަފްޒެއް މި ގަވާއިުދގައި ަކނަޑއެިޅެގން   .5 ރަދީފް 
   ނުވަތަ އެ އިބާރާެތއް ބޭނުންޮކށްފައިނުވާނަމަ؛

"މި ގަާވއިދު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ މަދަނީ އިޖުާރއަތުެގ ޤާނޫނުގެ  )ހ(  
ދަށުން ހަދާފައިވާ މި ަގވާއިދަާށއި، މި ގަާވއިދަްށ ގެނެޭވ 
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 2ޞަފްޙާ 

 

 ތަކަެށވެ.ޙުލާޞްއި

ންގެ ޚަޞްމު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ބަޔާންތައް  މައްސަލަިއގެ" (ށ)  
ފޯމާއި، ދިފާޢު ފޯމާއި، ދިފާޢުގެ ޖަވާުބ  ދަޢުވާފަރާތުން ހުށަހަޅާ 

 ފޯމާިއ،ދަޢުވާފޯމާއި، ދިފާޢަށްދޭ ޖަވާބަށް ރައްދުދޭ ފޯމާއި، ަރއްދު 
އާއި،  ދަޢުވާ ގެ ދިފާޢުގައި ހުަށހަޅާ ދިފާޢުއާއި، އިތުރު ދަޢުވާރައްދު 
އާބެޭހ ދަުޢވާާއއި، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި  ދިފާޢު ގެދަޢުވާއިތުރު 
ލިޔުމުން ބަދަލުކުރެވޭ ެއންމެހައި ނުވަތަ ދިފާޢުއާބެހޭ ޮގތުން ގޮތުން 

 ބަޔާންތަކަށެވެ.

ކަމަށް ބުެނފައިވަީނ " މަރުޙަލާމައްސަލަިއގެ ަބޔާން ބަދަލުުކރުމުގެ " (ނ)  
 ،ކުރިން ފެށުމުގެ މަރުޙަލާމުގެ ސަލަިއގެ އިބްތިާދއީ ައުޑއެހުމައް

ފޯމާއި، ދިފާޢު  ދަޢުވާންގެ ަފރާތުން ހުށަހަޅާ ޚަޞްމުމައްސަލަިއގައި 
ފޯމާއި، ދިފާޢުގެ ޖަވާބު ފޯމާއި، ދިފާޢަށްދޭ ޖަވާބަށް ރައްދުދޭ 

ގެ ދިފާޢުގަިއ ހުށަހަޅާ ދަޢުވާރައްދު  ފޯމާއި،ދަޢުވާފޯމާއި، ރައްދު 
 ާއއި، ދެ  ދިފާޢު ގެދަޢުވާ ާއއި، އިތުރު ދަޢުވާ ދިފާޢުއާއި، އިތުރު 

ާއބެހޭ ގޮތުން ލިޔުމުން ބަދަލުކުރެޭވ ދަޢުވާ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި 
ންގެ މެދުގައި ބަަދލުކުރެޭވ ަޚޞްމުއެންމެހައި ބަޔާންތައް 

 އަށެވެ.މަރުޙަލާ

 މެްއަގއި ހުރި މީހެއް" ކަމަށް ބުނެފައިވަީނ ޤާ"ހިންގުމުގެ އިސް މަ (ރ)  
ފެށިގެން އިން އެންމެ އިްސވެރިންޑިޕާޓްމަންޓުތަުކގެ  އެ ތަނެއްގެ

ތަނެއްގެ ސިޔާސަުތ  މުތައް ފުރާ މީހުންނާއި އެޤާމަތީގެ އިދާރީ މަ
ނަޑއަަޅއި ތަންފީޒުކުރާ  ގުަނވަނުގެ ޑިރެކްޓަރުންާނއި މެންބަރުންެގ  ކަ

 ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހުންނަށެވެ. 

ކޯޓުެގ ކުާރ ލިޔުން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ޢައްޔަން "ޤާނޫނީ ވަކީލަކު  (ބ)  
އްެގ ޙަޞްމެ އެކުރުމަށް  ކު ތަމްސީލުޚަޞްމަ ތަކުގައިމަރުޙަލާ

  ކުރުމަށް ަޢއްޔަންނީ ވަކީަލކު ޤާނޫފަރާތުން 
ގަާވއިުދގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަާވ ގޮތަްށ މި 
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 ރާާރއި، އެ ނޫން ޤަތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ަޕވަރ އޮފް އެޓާރނީ ާއއި 
 ވެސް ލިޔުމަށެެވ.

ކޯޓުެގ  ވަނީ ބުނެފައި އެަކމަށް  ރަރ""ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓް (ޅ)  
ގެ މަސްއޫލިްއަޔތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާްތތަކާއި، ރރަޖިސްޓްރަ

ނެތް  ރަޖިސްޓްރަރގެ މަސްއޫިލއްަޔތު ހަވާލުކޮށްފަިއވާ ފަރާތް
އަާދކުރުމަށް ގެ މަސްއޫިލއްޔަތު ރަރހާލަތެއްގައި ރަޖިސްޓަ

 ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ސްއިވާ ފަރާތްތައް ވެ ހަވާލުކުރެވިފަ 

  ވަނީ އެ  " ކަމަށް ބުނެފައިމެޖިސްްޓރޭޓް މައްސަލަ ބަލާ" (ކ)  
އި އެ މަްއސަަލ ބަލާ މެޖިސްޓްރޭޓާއެ މައްސަލަ ބަލާ 

ވަގުތީގޮތުްނ ބަދަލުގައި އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް މެޖިސްޓްރޭޓުގެ 

  ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.ެވސް  މެޖިސްޓްރޭޓްހަވާލުވެފަިއވާ 

މެޖިސްޓްޭރޓް ކޯޓު( އއ.ޮތއްޑޫ )"ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ  )އ(  
  އެވެ.

 ދެވަނަ ބައި 

 ކޯޓުތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް  

ވަަނ  46ާއއި އެ ޤާޫނނުގެ  ވަނާ މާއްދާ 2މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ   .6 މައުޟޫޢީ އިޚްތިޞާޞް 
ކޯޓަށް ގެ އިޚްިތޞާޞް މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން މަދަނީ މައްސަލަ ބެލުމު

 ލިބިގެންެވއެވެ. 

 އަންނަނިވި ބާވަުތގެ މަްއސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްިތޞާްޞ  )ހ(  .7  އިޚްތިޞާޞް  ޟޫޢީ އު މަ  ގެ ކޯޓު 
 ކޯޓަކަށް ލިބިގެންެވެއވެ.މި 

 ؛ޢާންމު މަދަނީ ދަޢުވާތައް (1)   

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ  43ޤާނޫނުއަސާސީގެ  (2)   
 ؛ރިވިުއގެ މައްސަލަަތއްޖުޑިޝަލް 
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ  65ޤާނޫނުއަސާސީގެ  (3)   
 ؛މަދަނީ މައްސަލަތައް

 ޞަ ވެސް މަދަީނ އިޖުރާއަތާބެހޭ ާޚއް ންނޫމި  (4)   
 ގައި މަދަނީ މައްސަލަތައް މަރުޙަލާޤާނޫނެއްގައި ފުރަތަމަ 

 ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިދޭ ޙާލަތުގައި އެ ޤާނޫނެއްގެ 
ނޑައަާޅފައިވާ މައްސަލަަތއް.  ދަށުން ބެލޭނެކަމަށް ކަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ޖުިޑޝަލް ރިވިުއގެ މައްސަލަތަްއ ކަމަށް  )ށ(  
ބުނެފައިވަނީ ދައުލަުތގެ މުއައްަސސާއަކުން ނިންމާ ިނންމުމެއް 

ކަްނ ަޞއްޙަނުވަތަ ެއއިން ފަރާތަކުން ައޅާ އިދާރީ ިފޔަވަެޅްއގެ 
ނަޑއަަޅއިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ނުވަތަ ނޫންކަން ކޯޓު ން ކަ

 މައްސަލަތަކަށެވެ.

މަދަނީ ދަޢުވާއެއް ބެލުމުގެ ސަރަޙައްދީ އިޚްތިޞާޞް މި ކޯޓަށް  )ހ(  .8 ސަރަޙައްދީ އިޚްތިޞާޞް 
ލިބިގެންވަނީ ދަޢުވާލިބޭ ފަާރތް ޢާންމު ގޮތެއްަގއި ދިރިުއޅޭ ތަން 

 ވާނަމަެއވެ. ކަމުގައި ކޯޓު މި  ީކ،ނިސްބަތްވާ ދާއިާރގެ ކޯޓަ

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ޢާންމު ގޮތެއްަގއި ދިރިއުޅޭ ތަން ިނސްބަތްވާ  )ށ(  
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ދިރިއުޅުމުެގ  ،ދާއިރާގެ ކޯޓު ކަމަށް ކޯޓު ަބލާނީ

ކަންކަން ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށަށް ނިސްބަތްވާ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާެގ 
މި ވާނީ  މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެން 

  ކޯޓަށް ކަމަށް ވާނަމަެއވެ.

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ތަން  ،މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި )ނ(  

ނަޑއެޅުމުަގއި  ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް އެ ތަނެއްގައި ވަކި މުްއދަތަކަށް  ،ކަ
  ދިރިއުޅުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.

ވަޒީފާ އަދާކުރުމުަގއި ދަުޢވާލިބޭ ފަރާތް ކައިޮބއި ނިދަނީ  )ރ(  
އުޅަނދެްއގައި ކަމަްށވާނަމަ، އޭނާ ޢާންމު ގޮތެއްަގއި ދިރިުއޅޭ ތަން 
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  ކަމަށް ބަލާނީ އެ އުޅަނދެއް ިހންގާ ފަރާތް ގާއިުމވެފަިއވާ ަރށެވެ.

ިމ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ޢާންމު ގޮތެއްަގއި ދިރިުއޅޭ ތަން ބަލާނެ ގޮތް  )ބ(  
ަނމަވެސް،  މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ެއގޮަތށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް

ވަޒީާފގެ ބޭނުމަށް ދަޢުާވލިބޭ ފަރާތް ދިރިއުޅެނީ ކޯޓެްއ 
ވާަނމަ، ެއ  ގާއިުމވެފައިުނވާ ރަށެއް ުނވަަތ ސަރަހައްދެްއގައި ކަމަށް

މީހަކު ޢާންމު ގޮތެއްަގއި ދިރިއުޅޭ ރަށް ކަމަށް ބަލާނީ އެ މީހަކު ެއ 
 ކުރާ ތަނުަގއި ނުހުންނައިރު، ޢާންމުކޮށް ދިރިއުޅޭ ރަށެވެ.ވަޒީާފއަދާ

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަކީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް   )ޅ(  
ޢާންމު ގޮތެއްގައި ދިރިުއޅޭ ތަނަކީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މައި އޮފީސް 
ނޑު މަަސއްކަތް އިންތިޒާުމކޮށް ހިންގަމުންގެންދާ  ހުރި ނުވަތަ މައިގަ

 ން ހުރި ރަށެވެ.ތަ

ލެްއގެ ގޮތުްނ މަދަނީ އުޞޫ ޢާންމުމި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތން  (ކ)  
އެްއ ބެލުމުގެ ސަަރޙައްދީ އިޚްތިޞާްޞ ލިބިގެންަވީނ ދަޢުވާ

ދިރިއުޅޭ ރަުށގެ ކޯޓަްށ ކަމަށް ޢާންމު ގޮތެއްަގއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 
މައްސަލަތައް ބެލުމުެގ  ތްތަުކގެވެްސ، އަންނަނިވި ބާވަނަމަބުނެފައިވީ

  މި ކޯޓަށް ލިބިެގންވެެއވެ. އިޚްތިޞާޞް

ނުވަތަ ިމ  ަގއިޤާނޫނުއެހެންގޮތަކަށް މަދަނީ އިޖުާރައތުގެ  (1)    
ނަމަ، ުނވާ ބުނެފައިުނވަތަ ކޮންޓްރެްކޓުގަިއ ގަާވއިދުަގއި 

ކޮންޓްރެކްުޓގެ މައްސަލަތަުކަގއި، ކޮންޓްެރކްުޓގެ އެންެމ 
އިލްތިޒާމުތަްއ އަދާުކރަންޖެހޭ ތަން ނިސްބަތްާވ އަސާސީ 

 ކޯޓު ވުން؛މި ޓަށް، ރަށުގެ ކޯ

ލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާފައިސާގެ މަްއސަލަތަުކގަިއ  (2)   
އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަންޏެއް އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން ހުރި 

 ކޯޓު ވުން؛މި ކޯޓަށް،  ނުވަތަ ފަރާތް ހުރި ރަށުގެ

ިމ ކޯޓަށް،  ހާދިސާ ހިނގި ރަށުގެޓޯޓްގެ މަްއސަލަތައް  (3)   
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ނޑުމަތީަގިއ ނަމަކޯޓު ވުން،  ވެސް އެ ހާދިސާ ހިނގީ ކަ
ނުވަތަ ކޯޓެއް ނެތް ރަށެްއ ނުވަތަ ސަރަހައްދެްއަގިއ 

ކޮށް ދިރިއުޅޭ ޢާންމުލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާވާނަމަ،  ކަމުގައި
 ކޯޓު ވުން؛މި ކޯޓަށް،  ރަށުގެ

ނުއުފުލޭ މުދަލަކާގުޭޅ ެވސް  ނޫން ބިމާބެހޭ ނުވަތަ އެ (4)   
 އެ ބިމެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ހުރި ރަށުގެ ، ނަމަމައްސަލަެއއް

ވެސް އެ ބިން ުނވަތަ މުާދ ނަމަ  މި ކޯޓު ވުން،ކޯޓަށް، 
ކޯެޓއް ނެތް ރަށެްއ ނުވަތަ ސަރަަހއްދެްއަގިއ  ،ހުރީ

ކޮށް ދިރިއުޅޭ ޢާންމުލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާ ،ވާނަމަ ކަމުގައި
 ވުން؛ ކޯޓުމި ކޯޓަށް،  ރަށުގެ

އެްއގެ އަާސސް ބިނާވެފަިއވަނީ ކުންފުނިތަކާިއ ދަޢުވާ (5)   
ތަުކެގ ޞުނީ ޝަޚްޤާނޫއްޔާތަކާއި އެހެނިހެން ޢިޖަމް

ކަން ބެލުމާ ގުޭޅގޮތުން ނުވަތަ އެފަދަ ތަންތަްނ ޞައްޙަ
ތަންތަނުެގ  ނުވަތަ އެ، ނަމަވާ  އުވާލުމާ ުގޅޭގޮތުން ކަމަށް

ކަން ބެލުާމ ަޞއްޙަނިންމާ ނިންމުންތަކުގެ  ގުނަވަންތަކުން 
ތަނެއް ރަޖިސްޓަރީ  އެ ވާނަމަ، ގުޭޅގޮތުން ކަމަށް

ކޯޓަްށ،  ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ މައި އޮީފސް ގާއިމުކޮށްފަިއވާ
 ކޯޓު ވުން؛މި 

 ޢާންމުވަނީ  އެްއގެ އަާސސް ބިނާވެފައިދަޢުވާ (6)   
ރަޖިސްޓަރީއެްއގައި ލިޔެަފިއ އޮންނަ އެްއޗެްއެގ 

ނޑަެއޅުމާ ުގޅޭގޮތުން ކަމަށްޞައްޙަ  ، ނަމަވާ ކަން ކަ
 ކޯޓަްށ،  އެ ރަޖިސްޓަރީެއއް އޮންނަ ތަން ހުރި ރަށުގެ

 ކޯޓު ވުން؛މި 

ތަނަކަްށ  އެްއގެ އަާސސް ބިނާވެފަިއވަނީ ވަކިދަޢުވާ (7)   
ތަނެއްގައި ރަޖިސްޓަީރ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ނުވަތަ ވަކި

ަތްއ ޙައްޤުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފިުކރީ މުދަލާގުޅޭ 
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 ުގޅޭ ކަން ަކނަޑއެޅުމާޞައްޙަރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި، އޭގެ 
ެއއްެޗއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަްށ  އެ ،ނަމަވާ ގޮތުން ކަމަށް

 ކޯޓު ވުން؛މި ކޯޓަށް،  ތަން ހުރި ރަށުގެ ހުށަހެޅި

ފުރަތަމަ ، ނަމަތަންފީޒުކުރުމާގުޅޭ މައްސަލަެއއްއް ޙުކުމެ (8)   
 ކޯޓު ވުްނ؛މި ކޯޓަށް،   ކުރިއް ުޙކުމެ އެ ގައިމަރުޙަލާ

އުފުލޭ މުދާ ވިއްކުމުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ  (9)   
މުދާ ގަންނަ ުނވަަތ ، ނަމައެއްބަްސވުމަާކގުޅޭ މަްއސަލަެއއް

 ގޮތެްއގައި ދިިރއުޅޭ ރަުށެގ  ޢާންމު ހޯދާ ފަރާތް  ޚިދުމަތް
 ކޯޓު ވުްނ؛މި ކޯޓަށް، 

ަގއި ނުހިމެނޭ އިޚްތިޞާޞްވަޒީާފއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަުލގެ  (10)   
 ޢާންމު ވަޒީާފގެ މައްސަލަަތއް ވަީޒފާއަދާކުރާ ފަރާތް 

 ކޯޓު ވުން؛ މި ކޯަޓށް، ގޮތެްއގައި ދިިރއުޅޭ ރަށުގެ

އިފްލާސްކުރުމުގެ މައްސަލަަތްއ ދަރަނިވެރިޔާގެ މައިަގނުޑ  (11)   
ޯކުޓ މި ކޯޓަްށ،  ތައް ާގއިމުވެފަިއ ހުރި ރަށުގެމަޞްލަޙަތު

ނޑު ވުން؛  ަތްއ މަޞްލަޙަތުުނވަތަ ދަރަނިވެިރޔާގެ މައިގަ
ދަރަނިވެރިާޔގެ ިވޔަފާރީެގ ، ނަމަގާއިުމވެފަިއވާ ތަނެއް ނެތް

ވެސް  ނޫން ނުވަތަ އެގޮތްޕެއް ނުވަތަ އެޖެންސީެއްއ 
 .ކޯޓު ވުން މި  ކޯޓަށް، ތަނެއް ހުރި ރަށުގެ

( ގައި ބުނެފައިވާ 'ކޮންޓްެރކްޓުެގ އެންމެ 1( ގެ )ކމި މާއްދާގެ ) (އ)  
ނޑައަޅާީނ  އަސާސީ އިލްިތޒާމުތައް އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން' ކަ

 އަންނަނިވި ގޮތަެށވެ.

ތަްނ  އަދާކުރާކޮންޓްރެކްުޓގެ ައސާސީ އިްލތިޒާމުތައް  (1)   
ކޮންޓްރެކްުޓގައި ބުނެފަިއާވނަމަ، ނުވަތަ ެއކަްނ 

 ތަނެއް؛ އެނގެން އޮތްަނމަ އެ ންޓްރެކްޓުކޮން
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ކޮންޓްރެކްުޓގެ ދަށުން އަދާކުަރންޖެހޭ އިލްތިޒާމަކީ ފައިާސ  (2)   
ވާނަމަ، ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ ފަރާތް  ދެއްކުން ކަމަށް

މަަސއްކަްތ ދިރިއުޅޭ ނުވަތަ އެ ފަރާުތގެ މައިަގނޑު 
 އިންތިޒާމުކޮށް ހިންގަމުންގެންާދ ތަން؛

ކޮންޓްރެކްުޓގެ ދަށުން އަދާކުަރންޖެހޭ އިލްތިޒާމަކީ ފައިާސ  (3)   
 ބާވަތެްއގެ އިލްތިޒާެމއްނަމަ،  ދެއްކުން ފިޔަަވއި އެހެން

 .ކަމެއް ކުރަންޖެހޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ތަން އެ

ަމސައްކަތްަތއް އެއް ރަށަްށވުެރ ގިަނ ފަރާތެްއގެ ަމއިަގނޑު  އެ (ވ)  
( 3( ައދި )2( ގެ )ކ) ަފއިވާނަމަ، މި މާއްދާގެރަށުގައި ާގއިމުވެ

ނޑު ިއލްތިޒާމު  ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އެ ޮކންޓްރެކްޓުގެ މަިއގަ

އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން ކަމުަގިއ ބަލާނީ އެ ކޮންޓްެރކްާޓ އެންމެ 
 ތަެނވެ. އޮތް ގާތްުގޅުމެއް 

ފިޔަވަޅު އެޅި  ވަގުތީ ފަރުވާގެ 
   ހުށަހެޅުން ކޯޓަށް މައްސަލަ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ގެ ދަށުން،  243މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫުނެގ   .9
 ދަޢުވާއެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުެގ ކުރިން ވަގުތީ ފަރުވާގެ އަމުރަކަށް އެދި 

ވާނީ  ހުށަހަޅާ ޙާލަތުގައި، އެ މައްސަަލއިގެ ދަޢުވާ ހުށަހަޅަންމި ކޯޓަށް 
 .ވެ ށެ ކޯޓަ ވެސް މި

އެއް ކޯޓަކަށްވުރެ ގިނަ ކޯޓަށް 
 ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ 

)ހ( ގެ މަޤުޞަދު  49މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .11
ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި، ދަޢުވާ ބިނާކުރާ އަސާސްގެ މަްއޗަށް، އެްއ 
ޚަޞްމުންތަކެއް ހިމެނޭ މައްަސލައެއް ިދވެހިރާއްޖޭެގ އެހެން ކޯޓަކަްށ 

ޯކޓަށް ހުށަހެޅިފަިއާވ ، ނުވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްހުށަހަޅާފައި 

ޢާންމުކޮށް އެންމެންނަށް ބެލެނޭ ގޮތަށް  ،މައްސަލަތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ
 ޝާއިުޢކޮށް އަދާހަމަކުރަންވާނެެއވެ. ކޯޓުގެ ވެބްސަިއޓުަގއި

އެއް ޚަޞްމުންތަކެްއ ހިމެނޭ  ،ދަޢުވާ ބިނާކުރާ އަސާސްގެ ަމއްޗަށް  )ށ(  
މައްސަލަެއއް ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެހެން ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާަކްނ 
ނުވަތަ ނޫންކަން އެނގޭނަމަ، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ 
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 ދަޢުވާ ފޯމުގައި ެއކަން ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ. 

ޞާޞްއާމެދު ގޮތެއް ތި އިޚް 
 ކަނޑައެޅުމުގެ މުއްދަތު 

ކޯޓަކަށް ބެލުމުގެ އިްޚތިޞާޞް  މިހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަައކީ،  (ހ)  .11
ލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާބުނެ  ކަމަށް ލިބިގެންވާ ަމއްސަލަެއއް ޫނން

ވަނަ ާމއްދާަގިއ  110ގެ ޤާޫނނުމަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ 
އާމެދު އިޚްތިާޞޞްކޯޓުގެ  ގޮުތގެމަިތންބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ީކ ކޯޓަށް އެ އިއުތިާރޒަ ހަޅައިފިނަމަ،އިއުތިާރޒުކޮށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަ
އެ ހުށަހެޅުން  ،ބަލައިގަެނވޭނެ އިއުތިާރޒެްއަކން ނުވަތަ ނޫންކަން

ުދވަހުެގ ތެރޭގަިއ )ދިހައެއް(  10ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
ނަޑއަޅަންވާެނެއވެ. އަދި  މެޖިސްޓްރޭޓްމައްސަލަ ބަލާ  މަދަނީ  ،ކަ

މާއްދާގެ ދަށުން ެއ ހުށަހެޅުމާމެދު ަވނަ  49ގެ ޤާނޫނުއިޖުރާއަތުެގ 

( ތިރީސް) 30ހުށަހެޅުނުތާ  ންމެ ލަސްެވގެން އެ ހުަށހެޅުމެއްއެ
ނަޑއަޅަންވާެނެއވެ.ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ކޯޓު  ން ގޮތެްއ ކަ

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއަީކ ކޯޓުން ބެލުމުގެ އިްޚތިޞާޞް  (ށ)  
ނަޑއަޅާނަމަ ލިބިގެންނުވާ އެކަްނ  ،މައްސަަލއެްއ ކަމަށް ކަ

ނަޑއަޅަްނވާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ  ވަނަ މާއްދާާއ  110ގެ ޤާނޫނު ކަ
ކުންނެވެ. އިޚްތިާސސްއާމެުދ ނިންމުމަނިންމާ  މި ކޯޓުންއެްއގޮތަށް 

އެޕެްނޑިކްްސ  މި ގަާވއިދުގެ ނީކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުން އޮންނަންވާ
I  ިނަމޫނާއާ ެއްއގޮތަށެެވ. ވާގައ 

ވަަނ  110ވަނަ މާއްދާ އާއި  49ެގ ޤާނޫނުމަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ  (ނ)  
  ،އާމެދު ގޮތެއް ނިްނމުމުންއިޚްތިޞާޞްން މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓު

ގެ އެންމެހައި ކޯޓުތަކުްނ މަރުޙަލާއެ ނިންމުމަކީ ފުރަތަމަ 
އާމެދު ކޯޓުން އިޚްތިޞާޞް ކުރުން ލާޒިމު ނިންމުމެކެވެ. ޢަމަލު

ވަނީ ހަމައެކަިނ  ނިންމި ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެން
 އިސްތިއުނާފީ ކޯޓުަތކަށެވެ.

ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ 
 ދަޢުވާ 

ވަނަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ  53މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ   .12
ހާލަތުގައި ތިންވަނަ ފަރާަތކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ބަލާނީ ފުރަތަމަ 
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 ރޭަގއެވެ.ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ޤަޟިއްާޔގެ ތެ

  ތިންވަނަ ބައި 

  ދަޢުވާކުރުމުގެ މުއްދަތުތައް 

މި ގަވާއިުދގެ ބޭނުމަށް ދަޢުވާކުރުމުގެ މުއްދަތުތަްއ ގުނާނީ މަދަނީ   .13 ދަޢުވާކުރުމުގެ މުއްދަތު 
 ންނެވެ.މަތި ވަަނ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮުތގެ 5އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫުނގެ 

ވަނަ ާމއްދާަގއި ަބޔާންކޮްށފައިވާ ދަރަީނގެ  68ގެ ޤާނޫނު މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ   .14 ތަރިކައާބެހޭ ދަޢުވާގެ މައްސަލަ 
ތެރޭގައި ކޮންޓްެރކްޓުތަުކގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ އިލްތިާޒމުތަކާއި މުދަލުގެ 

  މައްޗަށް އުފެދިފަިއވާ ދަރަނިތަކެއް ނުހިމެނެއެވެ.

ރިވިއުގެ ދަޢުވާ  ޖުޑިޝަލް 
 ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  64ގެ ޤާނޫނުމަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ   .15
އިދާރީ ފިޔަވަޅަކީ ަވކި ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ެއޅި ިއދާރީ ފިޔަވަޅެއް 
ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ ފިަޔވަުޅ އެޅި ތާރީޚު ކަމުގައި ބަާލނީ އެ ފިޔަވަުޅ 

 ފަރާތަށް އެނގުުނ ތާރީޚެވެ.  އެޅިކަން އެ

 ހަތަރުވަނަ ބައި 

 ޚަޞްމުން އަދި ޚަޞްމުން ތަމްސީލުކުރުން 

ން ކޮންމެ ގައި ބުނެފައިވާ ގޮުތގެ މަތިޤާނޫނުމަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ  )ހ(  .16 ކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު  ދަޢުވާ 
ަފރާތެއް  ކަށް އެޝަޚުޞަ ނީޤާނޫކަްށ، އަދި ޞަތަބީއީ ޝަޚު

ނަޑއަޅާ ޢައްޔަންފަރާތުން  އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އެ ނީ ާޤނޫކޮށް ކަ
ެއއް ދަުޢވާއެއް އުފުލައި ނުވަތަ ދަުޢވާ  ،ވަކީލަކު މެުދވެރިކޮށް

  ެއއް ހުަށހެޅޭނީ ދަޢުވާކޯޓަްށ  ،ވެސްނަމަ ކޮށް ހެދިދާނެއެވެ.ދިފާޢު
   އެެވ.ނަމައޮތް ތުލަޙަޞްގެ މަފަރާތު އެ މައްސަލަެއްއގައި އެ

ގެ މާނައިެގ ދަޢުވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  )ށ(  
ތެރޭގައި އަމުރެއް ހޯދަން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާއި މައްސަލައިެގ 
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ވެްސ  ހަޅާ ހުށަހެޅުންތެރެއަށް ތަދައްޚުުލވުމަށް އެދި ހުށަ
 ހިމެނެއެވެ.

ޖުޑިޝަލް ރިވިއުގެ 
މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރުމުގެ 

 ހައިސިއްޔަތު 

ދަޢުވާކުރުމުގެ ހަިއސިްއޔަތު އަންނަނިވި ގޮތަށް ލިިބފައިާވ  )ހ(  .17
ފަރާތަކަށް ޖުޑިޝަލް ރިވިުއގެ މައްަސލައެްއގަިއ 

 ދަޢުވާކުރެވިދާެނއެވެ.  

ދައުލަތުގެ މުއަްއސަސާައކުން ނިންމާ ނިންމުމުއް ނުވަތަ  (1)  
އަޅާ އިދާރީ ފިަޔވަެޅްއގެ ސަަބބުން އެ ފަރާތެއްގެ ަޙއްޤެްއ 

 ނުވަތަ  ؛ގެއްލިފަިއވާ ފަރާތެއް 

ދައުލަތުގެ މުއަްއސަސާައކުން ނިންމާ ނިންމުމުއް ނުވަތަ  (2)   
ފިޔަވަެޅްއެގ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގެ އިދާރީ އަޅާ 

ޙައްޤަކަށް އުނިކަެމއް ލިބިްއޖެކަމަށް ފެނިއްޖެ ކޮންމެ 
 ނުވަތަ  ؛ފަރާތެއް

މުއަްއސަސާައކުން ނިންމާ ނިންމުމުއް ނުވަތަ  ދައުލަތުގެ (3)   
ފިޔަަވޅެްއގެ ސަބަބުން އެ މީހަކަށް ނުވަތަ އެ އިދާރީ އަޅާ 

ބަޔަކަށް ނުވަތަ އެކަމުން ީސދާގޮތެްއގައި ުނވަތަ ނުސީާދ 
 .ގޮތެްއގައި އަސަރު ފޯރައިފާނެ ކޮންމެ ފަރާތެއް

މައްސަލަ ން ޚަޞްމު ގިނަ 
 ހުށަހެޅުން 

ތަެކްއ ދަޢުވާއެްއ ނުަވތަ ދަޢުވާ އެއް އަސާެސްއގެ މަްއޗަށް ބިނާވެގެްނވާ   .18
ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން އެުކވެގެްނ، ެއްއ  ހިމެނޭ މައްސަލަތަކުގަިއ ެއއް 
ކޯޓަށް މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަިދ، މި މައްސަލަެއއްގެ ގޮތުަގއި 

ވެްސ  އްސަލަ ރައްުދވާ ގޮތަށްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުގެ މައްޗަށް މަ އެއް
 ކޯޓަްށ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.މި އެފަދަ މައްސަލަތައް 

 މަދަނީ މައްސަލަތަކުަގއި އަދި ދަުއލަތުގެ ކުރާދަޢުވާދައުލަތުން  )ހ(  .19 ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރުން 
މައްޗަށް ދަޢުވާ ރައްދުާވގޮތަްށ ހުށަހެޅޭ މަދަނީ މައްސަލަތަކުަގއި 
ކޯޓުތަުކގައި ަދއުލަތް ތަމްީސލުކުރާނީ ބަންޑާރަ ނައިބު ނުވަތަ 
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  ނީ ަވީކލެކެވެ.ޤާނޫކުރާ ޢައްޔަންއޭނާ 

ނޫނީ ޤާދައުލަތް ތަމްސީލުކުރުމަށް ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ ފަރާތުން  (ށ)  
ވަނަ މާއްާދެގ )އ(  42ވަކީލުން ޢައްޔަްނކުރާނީ މި ގަާވއިދުގެ 

ތައް ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް ޠުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޝަރު
 ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ލިޔުަމކުންނެވެ.

ހުސްވެފަިއވާ ވަގުތުަތކުަގއި ަބންޑާރަ  މުޤާބަންޑާރަ ނާއިބުެގ މަ )ނ(   
ނާއިބުގެ އޮފީސް ހިންގަން ހަވާލުވެަފއިވާ ވެިރއަކު ޢަްއޔަންކުރާ 
ބަންޑާރަ ނާއިބު އޮފީހުގެ ޤާޫނނީ ވަކީލުންނަށް ކޯޓުަގއި ދަުއލަތް 

 ތަމްސީލުކުރެވޭނެެއވެ.

ކުާރ ޔަންޢައްޕާޓްނަޝިޕެއް ކޯުޓގައި ތަްމސީލުކުރާނީ އެ ޕާޓްނަޝިޕަުކން   .21 ޕާޓްނަޝިޕް 
 ީނ ވަކީލެެކވެ.ޤާނޫކުރާ ޢައްޔަންޕާޓްނަރަކު ނުވަތަ އެ ޕާޓްަނޝިޕަކުން 

ކުންފުންޏެއް ކޯޓުަގއި ތަމްީސލުކުރާނީ އެ ކުންފުނީގެ ޑިެރްކޓަރުންގެ ބޯޑުން   .21 ކުންފުނި 
 މީހެއް މެއްަގިއ ހުރި ޤާއެ ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ އިސް މަ ކުރާޢައްޔަން

 ނީ ވަކީލެެކވެ.ާޤނޫކުރާ ޢައްޔަންނުވަތަ އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްަޓރުންގެ ބޯޑުން 

އްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއް ޢި ޖަމް 
 ނުވަތަ ކްލަބް 

ތެއް ނުވަތަ ކްލަެބްއ ޢައްޔާެއއް ނުވަތަ ޖަމާޢިރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފަިއވާ ޖަމް  .22
 ކުާރ ޢައްޔަންތަނެއްެގ ހިންގާ ކޮމިީޓން  އެ  ކޯޓުަގއި ތަމްސީލުކުރާނީ

ުނވަތަ އެ ތަނެްއެގ  މީހެއްހިންގުމުގެ އިްސ މަޤާމެއްގައި ހުރި ތަނެްއގެ  އެ
 ނީ ވަކީލެެކވެ.ޤާނޫކުރާ ޢައްޔަންހިންގާ ކޮމިޓީން 

 ކޯުޓަގިއ ތަމްސީލުކުރާނީ  ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފަިއވާ ިސޔާސީ ޕާޓީއެއް  .23 ސިޔާސީ ޕާޓީ 
ތަމްސީލުކުރުމުެގ ގެ ދަފްތަރުގައި އެ ޕާޓީެއއް ެއއް ޕާޓީ އެ ސިާޔސީ

ފަރާތެއް ނުވަތަ އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން  މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާުލކޮށްފަިއވާ
   ަވކީލެކެެވ. ކުރާ ޤާނޫނީޢައްޔަން

އްގެ ގޮުތގައި އުފައްދާަފއިވާ ކޮމިޝަނެްއ ަޝޚުޞެ ނީޤާނޫނަކުން ވަކި ޤާނޫ  .24 ކޮމިޝަން 
އެ ކޮމިޝަނެްއ ކުާރ ޢައްޔަންކޯޓުަގއި ތަމްސީލުކުރާނީ ެއ ކޮމިޝަނުން 
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ކޮމިޝަނުްނ  ނުވަތަ އެ މީހެއްހިންގުމުގެ އިްސ މަޤާމެއްަގއި ހުރި 
 ނީ ަވކީލެކެެވ.ޤާނޫކުރާ ޢައްޔަން

އޮތޯރިޓީެއްއ  އްގެ ގޮތުަގއި އުަފއްދާފައިވާޞެނީ ޝަޚްޤާނޫނަކުން ވަކި ޤާނޫ  .25 ޤާނޫނީ ޝަޚްޞު 
ޑިރެކްަޓރުންގެ ބޯޑަކުްނ ނުވަތަ އިދާރާެއއް ނުވަތަ މުައއްސަާސއެއް ހިންގަނީ 

 ޯކޓުަގިއ ތަމްސީލުކުރާނީ  ،ނުވަތަ ަގވަރނިންގ ޯބޑަުކން ކަމުގަިއވާނަމަ
އެ އޮތޯިރޓީެގ ޑިރެކްޓަރުްނގެ ބޯޑުްނ ނުވަތަ ަގވަރނިންގ ބޯޑުްނ 

 ނުވަަތ  މީހެއްތަެނއް ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމެއްަގއި ހުރި ކުރާ އެ ޢައްޔަން
އުފައްދާފަިއާވ  ިމގޮތަށް ކީލެެކވެ.ނީ ވަޤާނޫކުރާ ަޢއްޔަންއެ ބޯޑުން 

ހިންގުމުގެ ބާުރ  ސަާސެއއްގެއޮތޯރިޓީެއއް ނުވަތަ އިދާާރއެްއ ނުވަތަ މުއައް
އިސް ފަރާތަކަްށ އެންމެ ދީފައިވަނީ، އެފަދަ ތަނަކަށް ޢައްޔަންކުެރވިފަިއވާ 

ފަރާތުން ތަނެްއ ކޯޓުަގއި ތަމްސީލުކުރާނީ ެއ އިސް ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ
 ނުވަތަ  މީހެއްހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމެއްގައި ހުރި  އެ ތަން ކުރާޢައްޔަން

 ކުރާ ޤާޫނނީ ވަކީލެެކވެ.ޢައްޔަންފަރާތުން  އެ

ޤާނޫނަކުން ޢައްޔަންކުރެވޭ 
 ތައް މަޤާމު 

އަސާސީއިްނ ޤާނޫނުލިިބަގތުމުގެ ބާރު ލިބިދޭގޮތަށް  ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާ  .26
 ޢައްޔަންމު ފުރާނޭ މީހަކު ޤާމެއް އުފައްދައި އެ މަޤާނަކުން މަޤާނޫނުވަތަ 

މީހަކު ކޯުޓގަިއ ތަމްސީލުކުރާނީ އޭާނ އަިމއްލައަށް ުނވަަތ  ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ 
 ނީ ަވީކލެކެވެ.ޤާނޫކުރާ ޢައްޔަންއޭނާ 

ލޯކަލް ކައުންސިލުތައް ޯކުޓގައި ތަމްސީލުކުރާނީ އެ ކައުންސިލަކުްނ   .27 ލޯކަލް ކައުންސިލް 
 މީހެއް ަކއުންސިެލްއގެ ހިންގުުމގެ ިއސް މަޤާމެްއގައި ހުރި ކުރާ އެ ޢައްޔަން

 ނީ ވަކީލެެކވެ.ޤާނޫކުރާ ޢައްަޔންނުވަތަ އެ ަކއުންސިލުން 

 އި ޕާޓްނަޝިޕަކުން ދަޢުވާކުރުމާ 
 ލިބިގަތުން  ދަޢުވާ 

ޕާޓްނަޝިޕަކުން ދަޢުވާކުރާަނމަ އަދި ޕާޓްނަޝިޕެއްގެ ަމއްޗަށް  )ހ(   .28
ކުރަންވާނީ ޕާޓްނަޝިޕްގެ ނަމުގަެއވެ. ދަޢުވާލިބޭނަމަ އެކަން 

ޕާޓްނަޝިޕްގެ ނަން ބަދަލުވެަފއިވާނަމަ، ދަުޢވާ ބިނާކުރާ ސަބަބު 
މެދުވެރިއިރު ޕާޓްނަޝިޕްގެ ަނން ކަމުގައި އޮތް ނަން މައްސަލަ 

 ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.
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ޕާޓްނަޝިޕަކުން ދަޢުވާކުރާ ހާލަތުގައި ނުވަތަ ޕާޓްނަިޝޕެއްެގ  )ށ(  
މައްޗަށް ދަޢުވާލިބޭ ހާލަތުގައި، އަެނއް ޚަޞްމު ލިޔުމަކުން 
 އެދިއްޖެނަމަ، ދަޢުާވގަިއ ހިމެނޭ ޙައްޤު އުފެދުނުއިރު 
 އެ ޕާޓްނަޝިޕްގެ މެންބަރުންގެ ގޮުތަގއި ތިބި މީސްމީހުންނާއި

ޅޭނޭ ތަފްސީލުތަްއ ެއނގޭނޭ އެ މީސްމީހުންގެ ެއޑްރެހާިއ ގު
 ބަޔާނެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.

 ކުރާީނ  ސޯލް ޕްރޮޕްރައިޓަރޝިޕްެއްއގެ މަްއޗަށް ދަޢުާވކުރާނަމަ ދަޢުވާ  .29 ސޯލް ޕްރޮޕްރައިޓަރޝިޕް 
 ކުރަންވާނީ  އަދި އެފަދަ ފަރާތަކުްނ ދަޢުވާކުރާނަމަ ދަޢުވާ 

 ނަމުަގއެވެ.އެ ސޯލް ޕްރޮޕްރައިޓަރޝިްޕެގ ވެރިފަރާތުގެ 

ތެރިކަން ނުވަތަ ރައްކާ ކުޑަކުއްޖެއް 
 ލިބިގެންވާ ފަރާތްތައް 

ނުވާނަމަ، މަދަނީ  އެހެން ގޮތަކަށް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައި  )ހ(  .31

ތެރިކަން ލިބިގެންވާ ނުވަތަ ރައްކާމައްސަލަތަކުަގއި ކުަޑކުއްެޖްއ 
ކުަޑކުއްޖާ ުނވަަތ އެ  ފަރާތެއް ކޯުޓގައި ތަމްސީލުުކރާނީ އެ

ގެ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެިރޔާ ނުވަތަ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިާޔ ފަރާތު
ނުވަތަ ޢައްޔަންކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެެކވެ. ނަމަވެްސ، ކުޑަުކއްޖާެގ 

ތެރިކަން ލިިބގެންާވ މީހާގެ ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިޔަުކ ރައްކާ
 ފަރާތެއް ތަމްސީުލކުާރނީ އެ ޢައްޔަނުކުެރވިފަިއވާނަމަ ކޯޓުަގއި އެ

ޔާ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބަލަުދވެރިޔާ ފަރާތުގެ ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރި 
 ޢައްޔަންކުރާ ޤާނޫނީ ަވކީލެކެެވ.  

ގައި އެހެްނ އޮތްނަމަވެސް އަމިއްލަ މަްޞލަޙަތު ގެ )ހ( މި މާއްދާ )ށ(  
ފުށުއަރާ މައްސަލަތަކުަގއި އެފަދަ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ 

އި ުކޑަުކއްޖަުކ ފަރާތަކުން ޢައްޔަންކުާރ ޤާނޫނީ ވަކީަލކަށް ކޯުޓގަ 
ތެިރކަން ލިބިގެންވާ ަފރާތެއް ރައްކާ ނުވަތަ

ގައި ކުަޑކުއްޖާ ނުވަތަ ހާލަތު ތަމްސީލުނުކުރެވޭނެެއވެ. މި 
ފަރާްތ ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރާނޭ ެއހެން  ލިިބގެންވާތެރިކަންރައްކާ

ނޑައަޅަްނވާ  ފަރާތެއް ކޯޓުން  ނެއެވެ.ކަ

ތެރިކަން ލިބިގެންވާ ަފރާތެއް އްޖެއް ުނވަތަ ރަްއކާކުޑަކު  )ނ(  
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ނީ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ މައިަގނޑު މަސްއޫިލއްޔަތު އޮންަނންވާ
ތެރިކަން ލިބިގެްނވާ ފަރާތުގެ އެ ކުޑަުކއްޖާ ނުވަތަ ރައްކާ
 މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށެވެ.

ަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ަފރާތެއް ގެ )ހ( ުނވަތަ )ށ( މާއްދާމި  )ރ(  
މީހަކު، ުކޑަކުއްެޖއްގެ ަމއްޗަށް ުނވަތަ ތަމްސީލުކުރާ 

ރައްަކއުތެރިކަން ލިބިގެންާވ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާލިބޭ 
ިއގެ ހަްއލަކަށް ޙަލްޞުތިރާފުެވ، ނުވަަތ ޢުމައްސަލަެއއްަގއި އި

 ކުރަންވާނީ ޯކޓުގެ ހުއްދަާއއެުކަގއެވެ.ޤަބޫލުއެއްބަްސވެ 

އާއި މުދަލުގެ  ތަރިކަ 
ކު ޚަޞްމަ މައްސަލަތަކުގައި އެއް 

 އެހެން ޙަޞްމެއް ތަމްސީލުކުރުން 

ން ވަނަ މާއްާދގަިއާވ ގޮތުެގ މަތި 83މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫުނގެ   .31
އާިއ، މުދަލާއި ބިްނ ބައިކުރުމުެގ ިއ ތަރިކަިއގެ މައްސަލަތަުކގަ 

ގަިއ، ެއ އްޔަުތގެ މައްަސލަތަކުވަޞި އާއި  މައްސަލަތަކުަގާއއި ހިބަ
ކު ކޯުޓގަިއ ަޚޞްމަަކށް އެ މައްސަަލއިެގ އެހެން ޚަޞްމަމައްސަލަެއއްގެ އެްއ 

ތަމްސީލުކުރެވިދާނެ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޢައްޔަންުކރެވޭ ޚަޞްމުެގ 
މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާނަމަ، އެއް ޚަޞްމަކަށް އަނެއް ޚަޞްމު 

އެ މައްސަލަިއެގ  ކުޚަޞްމަތަމްސީލުނުކުރެވޭނެެއވެ. މި މާއްދާގެ ދަށުން ެއއް 
ވަަނ މާއްދާގެ )އ(  42މި ަގވާއިުދގެ ކު ތަމްސީލުކުާރނަމަ، ޚަޞްމައެހެން 

ތައް ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްަފއިާވ ޠުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަޝރު
 ލިޔުމެއް ފުރިހަމަކޮށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

އެކުގައި މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ 
ޙަޞްމެއް ކު އެހެން ޚަޞްމަ 

 ތަމްސީލުކުރުން 

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ މައްސަަލތަކުގެ އިތުރުްނ  83މި ގަާވއިދުގެ   .32
އެހެނިހެން މަދަނީ މައްސަލަތަކުަގއި ވެސް އެއް ފަރާތަްށުވރެ ގިނަ ފަރާތުެގ 

އޭނާ އެ މައްސަަލިއގައި ކޯުޓގަިއ ، މަޞްލަޙަތު އެުކގައި ހިމެޭނނަމަ
ތެއް ހިމެނޭ ޙަލަޞްއާެއކު އެ މައްސަަލއިަގއި އެއް މަ ތަމްސީލުކުރުމަށް އޭނާ

 ުކ ޚަޞްމައެހެން މީހަކު ޢައްޔަުނކުރެވިާދނެ އެވެ. މި މާއްާދގެ ދަށުްނ އެްއ 
 42ތަމްސީލުކުރާނަމަ، މި ގަާވއިދުެގ ކު ަޚޞްމައެ މައްސަަލއިެގ އެހެން 

ްށ ތައް ުފރިހަމަވާ ގޮތަޠުޝަރުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ވަނަ މާއްދާގެ )އ( 
 ފުރިހަމަކޮށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ލިޔުެމއް 
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މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ހުރިހާ 
ފަރާތެއް ޚަޞްމުންގެ ގޮތުގައި 

 ހިމެނުން 

 ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ  )ހ(  .33
ޤަޟިއްާޔގެ  ކަމެއް ފުރިހަމައަށް އަދި މުޅިން ނިންމުމަށްޓަކައި އެ

 ހެން ބައިވެރިވާންޖެހޭނޭ އެންމެހައިޚަޞްމުންގެ ގޮތުަގއި ކޮންމެ
 ފަރާތްތައް އެ ޤަޟިްއޔާގެ ަޚޞްމުންގެ ގޮުތގައި ހިމަނަންާވނެއެވެ.

ދަށްޓަކައި، ދަުޢވާކުރާ ފަރާތުން ކުރާ ޤުޞަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ މަ )ށ(   
ަފރާތުގެ  ދަޢުވާަގއި ހިމެނޭ ޙައްޤަީކ އެ ފަރާތާެއކު ނުވަަތ އެ

އިތުރަށް އެހެން ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކަށް ލިބެންވާ 
އެ  ،ޙައްޤެއް ުނވަތަ ަޙއްޤުތަެކއް ހިމެނޭ ދަޢުވާެއއްނަމަ

ޤަޟިއްާޔގައި ދަޢުާވކުރާ ަފރާތްތަކުގެ ގޮުތަގއި އެފަދަ ހުރިހާ 
ފަރާތްތަކެއް ހިމަނަންވާނެެއވެ. ޤަޟިއްާޔގެ ޚަޞްމުްނގެ ޮގތުގަިއ 

ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މީހަކު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއްެގ  ހިމަނަންޖެހޭ 
އެ  ،ޤަޟިއްާޔަގއި ހިމެނުމަށް އިޢުތިރާޟުކުރާނަމަ ގޮތުަގއި އެ

މީހަކު އެ ޤަިޟއްާޔެގ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތެްއެގ ގޮުތގައި 
 ހިމެނިދާނެއެވެ.

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ  )ނ(  
ފުރިހަމައަށް އަދި ުމޅިން ނިންމުމަށްޓަކައި ޤަޟިއްާޔގެ  ކަމެއް

ކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ  ޙަޞްމެއްގެ ގޮުތގައި ހިމަނަންޖެހޭ ފަރާތެއް
ފަރާތްތައް ޚަޞްމެއްގެ ގޮުތަގއި ޤަޟިއްާޔަގއި ހިމެނުމަށް ކޯޓުން 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް އަމުރުކުަރންވާނެެއވެ.

 މައްސަލަެއއްގެ ަޚޞްމެްއެގ ގޮުތގައި ހިމަނާފަިއާވ މީހަކު  )ރ(  
އެ ޤަޟިއްާޔގެ ޚަޞްމެއްެގ ގޮތުގައި ހިމެނުމަކީ ކޮންމެހެން 

އެފަދަ  ،ކަމަްށ ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުެރވޭނަމަ ކަމެއް ނޫން ބޭނުން
ފަރާތެއް އެ ަޤޟިްއޔާިއން އުނިކުރުމުެގ ބާރު ކޯޓަށް 

ނިކުރުމަށް ނިންމަިއފިނަމަ، މިގޮތުން ަޚޞްމަކު އު .ލިބިގެންެވއެވެ 
އެގޮތަށް ނިންމި ސަބަބު ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގައި 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 
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މައްސަލައެއްގެ ތެރެއަށް 
 ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުން 

ލަޙަުތ އޮތް ޞްކޯޓުަގއި ހިނގަމުންދާ މައްަސލައަކާ ގުޅިގެން މަ )ހ(  .34
ތަދައްޚުލުވުމަްށ އެދި އެްއވެސް ފަރާތަކުން އެ ަމއްސަލަައކަށް 

ފަރާތަކަްށ އެ މައްސަލަިއަގއި ތަދައްޚުުލވުމުގެ  އެ ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ
ށް މެޖިސްޓްރޭޓަދިނުމުގެ އިޚްތިޔާުރ މައްސަލަ ބަލާ  ހުއްދަ

 ލިބިގެންެވއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ަމއްސަަލއަކަށް  )ށ(  
ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަުލަގިއވާ ފޯމު ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި 

 އިންނެވެ. 23

މައްސަލައަކަށް ތަދައްޚުުލުވމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  )ނ(  
ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅަނީ ދަޢުވާކުރާ ފަާރތެއްެގ 

ގޮތުަގއިކަން ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތެއްގެ ގޮުތަގއިކަން 
 ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި 

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ފަރާތަކުން  )ރ(  
ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން އެ މައްަސލައަށް 

ގައި ެއކަމަށް  Dމި ގަވާއިުދގެ އެޕެންޑިްކސް  ،ތަދައްޚުލުކުރެވޭނީ 
 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ރަޖިސްޓްރޭަޝން ފީ ދެއްކުމުންނެވެ. 

ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ 
 މުއްދަތު 

ޤަޟިއްާޔއެްއގައި ޚަޞްަމުކ ހިމެނުމަށް ނުވަތަ ޤަޟިއްާޔއަށް އެްއވެްސ   .35
ފަރާތެއް އިތުރުކުރުމަށް ނުވަަތ ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދޭނަމަ ެއފަދަ ހުށަހެޅުމެއް 
ހުށަހެޅޭނީ އެ މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުމުގެ މަރުަޙލާތައް ނިމުމުގެ 
ކުރިންނެވެ. މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ފެށުމަށްފަހު އެފަދަ 

ބޫލު ޤުހުށަހެޅުމެއް ބަލައިގަނެވޭނީ ޭއގެ ކުރިން އެ ހުށަހެޅުން ހުށަނޭޅުނީ މަ
ންވަރަށް ސާބިތުކޮްށ ކުރެވޭ މިޤަބޫލުސަބަބެއް ޮއވެގެންކަން ޯކޓަށް 

 ދިނުމުންނެވެ.

މައްސަލައަކަށް ތަދައްޚުްލުވމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ތަދައްޚުލްވުމުެގ   .36 ޟިރުނުވުން ޙާ ތަދައްޚުލުވާ ފަރާތް 
ފަރާތެްއ ކޯޓުން އަްނގާ ގޮތެްއގެ މަތިން ކޯޓަށް  ހުއްދަދެވި، އެ
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ދަޢުވާލިޭބ ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ، ޢަމަލުކުރާނީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ 
ނޑައެިޅފައިވާ އިޖުާރއަާތ  ފަރާތް ކޯޓަށް ޙާޟިރުނުވުމުން ޢަމަލުކުރުމަށް ކަ

 މަތިންނެވެ. އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ

އެކުގައި އަދި ވަކިން ދަރަންޏަށް 
 ޒިންމާވުން 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުާވގަިއ ހިމެނޭ ދަޢުވާލިޭބ   .37
ކިން ވެސް ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކަކީ އެުކގައި އަިދ ވަ

ެއ ދަޢުާވއެއް ުހށަހަޅާނީ އެ ހުރިހާ ފަރާތްތަެކއް ހިމެނޭ ގޮުތެގ  ،ފަރާތެއްނަމަ
 މަތިންނެވެ. 

ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ހިމެނޭ 
 ޚަޞްމަކު ވަކިކުރުން 

ޚަޞްމެްއގެ ގޮތުަގއި ހިމެނިފައިވާ ފަރާތެއް  ،ޤަޟިއްާޔއެްއގައި  )ހ(  .38
ހިމެނިފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ޝަރީޢަތް ހިންގުން ލަސްވާެނ 

ނުވަތަ އެކަމުގެ ސަަބބުން  ،ކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭަނމަ

ޤަޟިއްާޔގަިއ ހިމެނޭ ޚަޞްމެއްެގ ޙައްޤަކަްށ އުނިކަްނ ލިބޭކަމަށް 
 ،ޤަޟިއްާޔއިން ވަިކކޮށް އެ ަޚޞްމަކު އެ ،ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ

އެ ގޮތުން ވަިކކުރެވޭ ަޚޞްމުގެ ބައި ވަކި ޤަިޟްއޔާެއއްެގ 
 ގޮތުަގއި ބެލުމަށް އަމުރުކުރުުމގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

ޤަޟިއްާޔގަިއ ދަޢުވާލިބޭ ފަާރތެއްގެ ގޮުތގަިއ ނުވަތަ ަމްއސަލަ  )ށ(  
  ،އްގެ ބައިރައްދުވާ ފަރާތެްއގެ ގޮުތަގިއ ހިމަނާފައިވާ ފަރާތެ

އެ ޤަޟިްއާޔގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ދަޢުވާލިބޭ ނުވަތަ މަްއސަލަ 
ރައްދުވާ ފަރާތް ުނވަަތ ފަރާތްތަކުގެ ަބއި ިނމެންދެން 
 ،ފަސްކުރުމަކީ ކޯުޓގެ ނަޒަުރގަިއ އެންމެ ރަނގަުޅގޮތް ކަމަށްާވނަމަ

 ބަެއއް ފަސްކުރުމުގެ އިޚްިތޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެްނވެެއވެ. އެ

ދެ ޤަޟިއްޔާައކުްނ ކޯޓަށް  ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގައި  )ހ(  .39 ކުރުން ޙުކުމް އެކީ  ޤަޟިއްޔާ ދެ 
ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ މައްސަލަެއއް ނުވަތަ ދެ ދަޢުވާއެއް ބަލައި 

 އެުކއެީކގަެއވެ. ، ޙުކުމްކުރަންވާނީ ދެ ޤަޟިްއާޔ އެއްކޮށް 

ހިމެނޭ ެވސް  ދެ ދަޢުވާަގއި ުނވަތަ ދެ ަމއްސަލަިއގައި  (1)   
 ނުވަތަ  ؛ވުން ސުވާލަކީ އެއް ުސވާލެއް ކަމަށް
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އެއް ޤަޟިްއޔާަގއި ކުރާ ޙުކުމުން އަނެއް ޤަޟިއްާޔެގ  (2)   
ޙުކުމަށް އަސަރުކުރާނެނަަމ ނުވަތަ ެއއް މައްސަަލ 

 ވުން. ެވސް ނިމޭނެ ކަމަށް އްސަލަނިމުމުން އަނެއް މަ

މަްއސަލަ ހުށަހަޅާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާްނކުރާ ހާލަތުގައި  )ށ(  
ނުވަތަ މައްސަލަ ރައްދުާވ ފަރާތުގެ ރުހުން އޮންނަން 

 ނުޖެހޭނެއެވެ.

 ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ ޤަޟިއްާޔއަކީ ކޯުޓގެ ނަޒަރުގައި ުގޅުންހުިރ   .41 ގުޅުންހުރި ދެ ޤަޟިއްޔާ 
ދެ ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ ދެ މައްސަލައެއް ޝާމިލުާވ ދެ ޤަޟިއްާޔ 

ނޑަެއުޅމުގެ ބާރު ކޯޓަްށ  ،ކަމުގަިއވާނަމަ ދެ ޤަިޟއްާޔ ބަލާނޭ ތަރުތީބު ކަ
 ލިބިގެންެވއެވެ. 

މި ގަާވއިދުަގއި އެހެްނ ގޮތަކަށް ަކނަޑއެޅިފަިއނުވާނަމަ،  )ހ(  .41 ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޢައްޔަންކުރުން 
 ،ޚަޞްމުން ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޢަްއޔަންކުުރމުގައި 

 2019/5ޤާނޫނު ނަންބަރު ކަމުަގިއ  ޤާނޫނީ ވަކީލުން
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ހުއްދަ 

ނޑައެޅިދާެނއެވެ.  ލިބިފައިވާ އަންނަިނވި ފަރާތްތައް ކަ

 ؛ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް (1)   

 ؛ލޯ ފަރމް (2)   

ހައުސް -ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ މުައްއސަސާެއއްގެ އިން (3)   
 ލީގަލް ކައުންސެްލ؛ 

ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުާރ  (4)   

 އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާައކުން ޢަްއޔަންކުރާ، ޤާނޫނީ ަވކީލުން؛

ހައުސް -ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ އެެހން މުއައްސަސާެއްއގެ އިން  )ށ(  
ލީގަލް ކައުންސެްލއަށް އެ ހައިސިްއޔަތުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެވޭީނ 
ހަމައެކަނި އޭނާ ަވޒީފާއަާދކުާރ ކުންފުނީގެ ނުވަތަ މުައއްަސސާގެ 
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 ފަރާތުންނެވެ.

އެއް ނުވަތަ ފާރމްޙަޞްމެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުްނގެ ގޮުތގައި ލޯ  )ނ(  
ޤާނޫނީ ަވކީލުން  ލީގަލް ޕްރެކްޓިްސއެްއ ޢައްޔަްނ ކުރެވިަފއިވާނަމަ،

ގަްލ ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާނީ އެ ލޯ ފަރމްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ލީ 
 ޕްރެކްޓިސްގެ ފަރާތުންނެވެ.

މަދަނީ މައްސަލައެްއގައި ަޙޞްމެއްގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ  )ރ(  
ކޯޓަށް ޙާޟިރުާވއިރު މުަވްއކިލު ނުވަތަ މުަވއްކިުލގެ ޤާނޫނީ 

މީހަކު ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުްނ ލާޒިމެްއ ވަކީލު)ން( ފިަޔަވއި އެހެން 
 ނޫނެވެ.

ކު ތަމްސީލުކުރަން ީލގަލް ޕްރެކްޓިެސއް ަޢއްޔަންުކރާނަމަ ޚަޞްމަ )ބ(  
މީހެްއގެ ނަމުގައި އެ ލީގަލް ޕްރެްކޓިސް  ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާނީ އެ

   ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީެލވެ. 

 ކޯޓަށް ،ފަރމެއްނަމަ ލޯ ޢައްޔަންކުރަނީ ތަމްސީލުކުރަން ޚަޞްމެއް )ޅ(  
 .ވަކީެލެކވެ ޤާނޫނީ ޢައްޔަންކުރާ ފަރމަކުން ލޯ އެ ޙާޟިރުވާނީ

ލޯ ފަރމްތަކުންނާއި ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްތަކުންނާއި ޤާނޫނީ  (ކ)  
ވަކީލުންނަށް ކޯުޓގައި ޚަްޞމުން ތަމްސީލުކުރެވޭނީ އަންނަނިވި 

 ވެސް ެއއް ގޮތަކަށް ބާރުލިިބގެންނެވެ.  ގޮތްތަކުންކުރެ ކޮންމެ

  ؛ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ލިބިފައި އޮތުން (1)   

ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތު( ގަިއ ބަޔާްނކޮށްފައިާވ އމި މާއްދާގެ ) (2)   
ލިޔުމަކުން ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް ނުވަަތ 

 ؛ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަންކޮށްަފިއ އޮތުން

މުއައްސަާސއެްއގެ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުގެ ޤަރާރަކުން  (3)   
  ؛ޢައްޔަންކޮށްފައި އޮތުން
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( ވަނަ ނަންބަރުގަިއ 3އަދި )، (2)، (1( ގެ )ކމި މާއްދާގެ ) (އ)  
ބުނާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ނުވަތަ ޢައްޔަންކުރުުމގެ ލިުޔމުގައި 

 ފުރިހަމަވާންވާެނއެވެ.ނުވަތަ ޤަރާރުގައި އަންނަނިވި ބައިތައް 

 ؛ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތުގެ ނަން (1)   

 ؛ޢައްޔަންކުެރވޭ ފަރާތުގެ ނަން (2)   

 ؛ޢައްޔަންކުެރވޭ ފަރާތަށް ދީފައިވާ ބާރުތަުކގެ ތަފްސީލު (3)   
 ގައިވާ ގޮތަށް( Jއެޕެންިޑކްސް )ގަާވއިުދގެ 

ހުށަހެޅުންތަކާއި، ޢައްޔަންކުެރވޭ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ  (4)   
ފަރާތުން މައްސަލަާއއި ގުިޅގެން ކުރާ ކަްނކަމާިއ  އެ

ކަންކަްނ  ކޯޓުަގއި ދައްކާ ވާހަކަަތއް ޭއނާ އަމިއްލައަށް އެ
ކޮްށ ޤަބޫލުކުރުމެކޭ ެއއްފަދައިން، ޭއނާ އެކަންކަްނ 

 ކުރާކަން؛ ޤުތަސްދީ

 ؛ޢައްޔަންކުރި ތާރީޚް (5)   

ސޮއި އަދި އިނގިލީެގ ޢައްޔަންކުރި ފަރާތުގެ  (6)   
ނޑު؛  ނިޝާން/ރަސްމީ ތައްގަ

ހެކިންގެ ނަން، ާދއިމީ އެޑްެރސް، އަިއޑީ ާކޑު ނަންބަރު،  (7)   
އުމުރު އަދި އިނގިލީގެ ނިާޝނާއި ސޮއި ުނވަތަ، ނޯޓަީރ 

 ޕަބްލިކުގެ ފަރާތުން ނޯޓަރައިްސ ކޮށްފައި އޮތުން. 

 ޢައްޔަންކުެރވޭ ޤާނޫނީ ވަކީުލގެ ތަފްސީލު، ޮސއި އަިދ  (8)   
 .އިނގިީލގެ ނިޝާން

ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢަްއޔަންކުރަީނ ނުވަތަ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރީނ ދެނީ  (ވ)  
ވާނަމަ، ޕަވަރ އޮފް ެއޓާރނީ  ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކުން ކަމަށް

ވަނަ  49ނުވަތަ ޢައްޔަންކުރުުމގެ ލިުޔމާއެކު މި ަގވާއިުދގެ 



 

 aa.thoddoo@judiciary.gov.mvމެއިލް -އީ |   6660766ފެކްސް ނަންބަރު:  |   6660766ފޯން   |މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫއއ.

 22ޞަފްޙާ 

 

ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮްށފައިވާ ކަންކަން އެނގޭނެ ގޮަތށް އެ މާއްދާގެ )
ތަނެްއގެ ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުން ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ  އެ

ރާރު ކޯޓަށް ޤަކައުންސިލުން އެކަމަށްޓަަކިއ ފާސްކޮށްފައިވާ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކުންފުނި، ޖަމްޢިއްޔާ، ޤާނޫނީ 
  ން ތަމްސީލުކުރުންޞު ޝަޚް 

ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު  އެ ކޯޓުަގއި )ހ(  .42
ކުން އަމިއްލައަށް ކޯޓަށް ޞަޝަޚު ޢައްޔަންކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި އެ 

މެއްަގއި ހުރި ޤާޝަޚުޞުގެ ހިންގުމުގެ އިސް މަ ޙާޟިރުވުމަށް އެ
ޝަޚުޞެއް ކޯޓުަގއި  މީހަކު ޢައްޔަން ކުރާނަމަ، ނުވަތަ އެ

ަފރާތެއް  އްޔަންކުރާނަމަ، އެތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަީކލަކު ޢަ
ޢައްޔަންކުރާނީ އެ ޤާނޫީނ ޝަޚްޞަކުން ފާސްކޮްށފައިވާ 

 މަުޢލޫމާތު ރާރަކުންނެވެ. އަދި ުހއްދަުކރާ ޤަރާރުގައި އަންނަނިވި ޤަ
 ހުންނަންވާނެއެވެ. 

 ؛ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުގެ ފުރިހަމަ ނަން (1)   

ރަޖިސްޓްރީ ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފަިއވާ ެއްޑރެސް އަދި  (2)   
 ؛ނަންބަރު

  ؛ލަ އަދަދުކުންފުންޏެއްނަމަ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޖުމު (3)   

 ؛ލަ އަދަދުޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ ޖުމު (4)   

ލަ ބަރުންގެ ޖުމުމިނިވަން މުއައްސަާސއެއްަނމަ މެން (5)   
 ؛އަދަދު

ކުލަބު ނުވަތަ ޖަމްޢިްއޔާެއއްނަމަ ހިންގާ ކޮމިީޓެގ  (6)   

 ؛ލަ އަދަދުމެންބަރުގެ ޖުމު

 ؛ކޯރަމް ހަމަވާ ޢަދަދު (7)   

 ؛ބައްދަލުވުމުގެ ަބއިވެރިްނގެ ައދަދު (8)   
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އޮންލައިްނ  ،ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތާރީާޚއި، ތަނާއި، ވަގުތު  (9)   
ޕްލެޓްފޯމެއްގައި ކޯލް ިއނީޝިއޭޓްކުރި ފަރާތާިއ 

  ؛އިންތިޒާމުކުރި ތަން

ނަޑއެޅި  (10)     ނިމިފަިއވާ ގޮތް؛ކަ

މި ޤަރާރުގެ ދަށުން ކޯޓަށް ާޙޟިރުވާ ފަރާތަށް ދީފައިާވ  (12)   
ބާރުތަކުގެ ތަފްސީލާއި، ެއ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ 

ފަރާުތން މައްސަލަާއއި ގުިޅގެން  ހުށަހެޅުންތަކާއި، އެ
ކުރާ ކަންކަާމއި ކޯުޓަގިއ ދައްކާ ވާހަކަަތއް އޭނާ 

 ކުރުމެކޭ އެއްފަދައިްނ، އޭނާ އެ ކަންކަން  އަމިއްލައަށް އެ
 

)ަގވާއިުދެގ  ކުރާކަން؛ ޤުކޮށް ތަްސދީޤަބޫލުކަންކަން 
 ަގއިވާ ގޮތަށް( Jއެޕެންޑިކްސް 

 ؛ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ނަމާިއ ސޮއި (13)   

 ؛ސިއްކަ  (14)   

 ؛ފާސްކުރި ތާރީޚު (15)   

 .ޢައްޔަންކުެރވޭ މީހާގެ މަޤާމް (16)   

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުަގިއ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވ ޤާނޫނީ  )ށ(  
ޝަޚްޞަކުން ކޯުޓގެ ޤަިޟއްާޔއަކަށް ޙާޟިުރވާނެ ަފރާތެއް 
ހަމަޖެއްސުމަށް ފާސްކުރާ ރިޒޮލިއުޝަން ނުވަތަ ޤަރާރު ނުވަތަ 
އެކަށަައޅާ ލިޔުން ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރެވޭނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި 

ރިހަމަވާގޮތަށް އެ ލިޔުމެއް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަޢުލޫމާތު ފު
ެއ ޚަޞްމަކީ ިދވެހިރާްއޖޭގައި  ،އޮތްނަމައެވެ. އަދި 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްކަުމގައި ނުވާނަމަ، އެފަދަ 
ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރުމަށް ަކނޑަައޅާ ޤަރާރު ުނވަތަ ިނންމުން 
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ގެ ނޯޓަރީއަުކ ޤައުމުއޮންނަންވާނީ އެ ލިޔުން ދޫކުރި 
 ކޮށްަފއެވެ.ނޯޓަރައިޒް

ފަރުދެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކުން ކޯޓަްށ ޙާިޟރުވުމަށް  )ނ(  
ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ ފަރާތަށް ޯކޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެހެން ަފރާތެއް 
ހަމަނުޖެއްސޭނެއެވެ. އަދި ފަރުދެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަްޚޞެއް 
ތަމްސީލުކުރުމަށް ޢައްޔަންކުާރނެ ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުމުެގ ބާރު 

ބާރު އެހެން މީހަކާ ހަވާލެްއ  ލިބިފައިވާ މީހަކަށް އެ
ނުކުރެވޭނެެއވެ. ނަމަވެްސ، ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރުމަށް ލޯ 
ފާރމްއެއް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްެއއް ނުވަތަ ހިލޭ ސާބަހަށް 
ޤާނޫނީ ޚިދުމަތްދޭ ޖަމްއިއްޔާެއއް ޢަްއޔަންކޮށްފަިއވާ ހާލަތުަގއި ެއ 

ޓިސްއެްއގެ ުނވަތަ ޖަމްިއއްާޔގެ ފަރމްއެއްެގ ނުވަތަ ޕްެރކް 
ނޑައެޅުަމކަށް ފަރާތުން ޙާޟިރުވާނޭ ވަކީލަކު އެ ތަނުން ކަ

 ހުރަހެއް ނެތެވެ.

މީހެްއގެ ޤަރާރަކުން ކޯޓަށް  ޕަވަރ އޮފް ެއޓަރނީއަކުން ުނވަތަ އެ )ރ(  
ތަނުގެ  ޙާޟިރުވުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ ހަމަޖެއްސުމުގެ ބާރު އެ

ތަނެއް އުފެއްދި ޤާޫނނުގަިއ  މީހަކަށް، އެމެއްގައި ހުންނަ ޤާމަ
ނުވަތަ ހިންގާ ަގވާިއދުގަިއ ތަނެއްގެ ދުސްތޫރުގައި  ނުވަތަ އެ

ބާުރގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ވަީކލުން  ލިބިދީފައިވާނަމަ، އެ
 ޢައްޔަންކުރުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅަެއވެ. 

 ޢައްޔަންވެވޭ ފަރާތް ވަކި 
 ލިޔުމަކުން އެއްބަސްވުން 

ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަންކުރާ ިލޔުމުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ކޯޓުަގިއ   .43
މު ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލު ޤަބޫލުކުރާކަމަށް އެ ލިޔުމުގަިއ ޚަޞް

މު ތަމްސީލުކުރަން ޞްއެ ލިޔުމުަގއި ޮސއިކުރުމުގެ ބަދަުލގަިއ، ޚަ ،ބަޔާންކޮށް
ލިޔުމަކުްނ  ޯކޓަށް އެންގުުމެގ  ކުާރކަްނ  ަވކިޤަބޫލުޤާނޫނީ ވަކީލު 

 އިޚްތިޔާރު ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ިލބިގެންެވއެވެ.

ތަމްސީލު ކުރަމުންދާ 
  މައްސަލައަކުން ތަނާޒުލުވުން 

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ނުވަތަ މި ގަާވއިދާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތެގމަތިން  )ހ(  .44
ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތެއް 
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ެބއް ނެިތ އަދި އެކަީށގެްނވާ މުއްަދތެއްގެ އެކަީށގެންވާ ސަބަ
ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި އެ މައްސަލަައކުން ތަނާޒުުލވެގެން 

މައްސަލަައކުން ތަނާޒުލުވާން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެ  ،އަދި .ނުވާނެެއވެ 
މައްސަލަިއގެ ައޑުއެހުން ާތަވލުކުރެވިފަިއވާ ުދވަހުގެ މަުދވެގެން 

 ރަސްމީ 
ށާއި ޚަްޞމަތަނާޒުލުވުމުގެ ނޯޓިްސ )ހަތެއް( ދުވަސް ކުރިން  7

 ކޯޓަށް ފޮނުވަންވާެނއެވެ.

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލައެްއގައި ތަމްސީލުކުރަުމންދާ  )ށ(  
ވަކީލަުކ މައްސަަލއިން ތަނާޒުލުވާނަމަ، މި ަގާވއިދުގެ 

 ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 24ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 

ކު ޚަޞްމަކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލަެއއްަގއި  )ނ(  
 ތަމްސީލުކުރަމުންދާ ވަކީލަުކ މައްސަލައިން ތަނާޒުލުާވނަމަ، 
އެ ޚަޞްމުއަްށ ނުވަތަ އެ ޚަޞްމު ކޯޓުަގއި ތަމްސީލުުކރުމަށް 
އަލުން ޢައްޔަން ކުރެޭވ ޤާޫނނީ ވަކީާލއި މައްސަަލިއގެ ފައިލު 

ގައިވާ ލިޔުމުންނެވެ.  25މު ހަވާލުކުރަންވާނީ ޖަދުވަލުަގިއާވ ފޯ
ތަނަށް ކަން ހިނގާފަިއވާ ގޮތުެގ  އަދި މައްސަަލއިަގއި އެހާ

ތަފްސީލީ ލިޔުމެއް ފައިލުަގއި ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަދި އެ 
ލިޔުމުގައި މައްސަަލއިގެ ހުިރހާ ލިޔުންތައް ހަމައަށް ހުރިކަމަށް 

 ރަްނވާނެެއވެ. ތަނާޒުލުވާ ަވކީލު ބަޔާންކޮށް ސޮއިކު

ން ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ވަކީލު
  ޚިލާފުވުން 

ކު ތަމްސީލުުކރުމަށް ޚަޞްމަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއެްއގައި  )ހ(  .45
ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ ޤާނޫީނ ވަކީލަުކ، ވަކީލުންެގ ސުލޫކީ 

ނޑާ ޚިލާުފވެއްޖެ ކަމަށް ބެލެވޭނަމަ، މަދަނީ އިޖުާރއަތުެގ  މިންގަ
ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުެގ އި ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގަ 421ޤާނޫނުގެ 

 ން ފިޔަވަޅު އެޅުުމގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންެވެއވެ.  މަތި

ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތެއްގަިއ މައްސަލަ ހިންގުމަށް ޤާނޫނީ  )ށ(  
ވަކީލަުކ ދަތިކުރާނަމަ ނުވަަތ މައްސަލަ ލަސްކުރާނަމަ، ނުވަތަ 
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ނޑައަާޅ މައްސަލަިއގެ ެއކިެއކި އިޖުރާައތުތައް ހިންގުމަށް ކޯޓުްނ  ކަ
ނުކުރާނަމަ، ުނވަތަ ޯކޓުގަިއ  ސުންގަޑިތަާކ ެއްއގޮތަށް ކަްނކަން

އަދަބާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގާނަމަ ނުވަތަ އެކަށީގެންނުވާ ަބސްމަގު 
ބޭނުންކުރާނަމަ، ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމް ނަހަމަ ގޮތުގަިއ 

ށް މެޖިސްޓްރޭޓަބޭނުންކުރަމުންދާކަން މައްސަލަ ބަލާ 
ނޑަެއޭޅ ވަކި މުއްދަތަކަށް އެ ވަީކލު އެ ފާހަގަވެއްޖެނަ މަ، ކަ

މައްސަލަެއއްަގއި ކޯޓަްށ ޙާިޟރު ނުވެވޭ ގޮތް ހެދުމާއި އެ ވަކީލު 
ބަދަލުކުރުމަށް އެންގުުމގެ އިޚްތިޔާރު އެ މަްއސަލަ ބަލާ 

ލިބިގެންވެެއެވ. އަދި އެ ފަރާތަކާމެދު މަދަނީ  ރޭޓަށްމެޖިސްޓް
ގެ ދަށުން ފިޔަވަުޅ ވަނަ މާއްދާ 45އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫުނގެ 

 ށް ލިބިގެންވެއެވެ.ލާ މެޖިސްޓްރޭޓައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަ

ނުޑ  )ނ(   މި ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކުާރ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ މިންގަ
ބެލުމުގައި ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބާ 

 R-118/2021ގަާވއިދު ނަންބަރު  ކައުންސިލުން ެއކަށައަޅާަފއިވާ 
ގައި ބަޔާންކޮްށފައިާވ  )ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫީކ ގަާވއިދު (

 ހަމަތަކަށެވެ.

ކު ތަމްސީލުކުރުމަށް ޚަޞްމަ 
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނޭ 

 ވަގުތު 

މަދަނީ މައްސަލަތަކުަގއި ދަުޢވާކުރާ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ަވކީލަކު  )ހ(  .46
ކުަގެއވެ. ދަޢުާވލިބޭ ފޯމާއެ  ޢައްޔަންކުރާ ިލޔުން ހުށަހަޅާނީ ދަޢުވާ

ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢަްއޔަންކުރާ ލިޔުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނީ 
ދަޢުވާގެ ރައްދު ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކުަގެއވެ. އަދި މައްސަލައަކަްށ 

ވެސް ގޮަތކުން  ނޫން ތަދައްޚުލުވާ ފަރާތްތަކުން ުނވަތަ އެ
މައްސަލައަށް އިތުރުކުެރޭވ ޚަޞްމުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު 

ެއކަމަްށ އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ކޯޓަށް  ،ޔަންކުރާނަމަޢައް
ހުށަހަޅާއިރު، ޤާނޫނީ ވަީކލު ޢައްޔަންކުރާ ލިޔުން ކޯޓަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ނޑަެއޅިފައިުނވާނަމަޚަޞްމަ )ށ(   ކޯޓުެގ  ،ކު ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަ
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ުކ އަިމއްލައަށް ޚަޞްމައެންމެހައި މަރުޙަލާތަކަްށ އެ 
ޙާޟިރުވުމަށްޓަަކއި ކޯޓަށް ާޙޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވާީނ ސީދާ 

ށެވެ. ޤާނޫީނ ވަކީލަކު ަޢއްޔަންކޮށްަފއިވާނަމަ ޚަޞްމައެ 
 ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުާވނީ ހަމައެކަނި ޤާނޫނީ ވަކީލަށެވެ.

ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ަވކީލަށް ޙާޟިރުވުުމގެ އަމުރު 
ށް ޚަޞްމަޙާިޟރުވުމުގެ އަމުރު ސީދާ ، ރައްދުނުކުރެިވއްޖެނަމަ

 ފޮނުވުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ޞްމަކު ތަމްސީލުކުުރމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޚަ )ނ(  
ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާނަމަ، ޚަްޞމުގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ 

 އި ޮސިއކުރާނީ ޤާނޫނީ ވަކީލެވެ.އެންމެހައި ލިޔުންތަުކގަ

ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުދި ތިން ލައްކަ 
 މަދަނީ މައްސަލަ 

)ތިން  300,000ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މަދަނީ މައްސަލަތަކުގެ ތެެރއިން   .47
އަދަދެްއގެ ފައިސާ ހިމެނޭ މައްސަލަތަުކގަާއިއ  ލައްކަ( ރުފިާޔއަށްވުރެ ކުޑަ 

ޚަޞްމެއްގެ ބަިލ ހާލަތު ހުރިގޮތުން ކޯޓަްށ ޙާޟިރުވުަމށް އުޒުުރވެިރާވ 
ސިއްހީ ހާލަތެއް ހުރިކަމަށް ޑޮކްޓަރަކު ަބޔާންކުރާ ހާލަތުގައި، ެއ 
ޚަޞްމެއްގެ ދަިރއަކަށް ުނަވތަ މަންމައަށް ނުވަތަ ަބްއޕައަށް ނުވަަތ 

ނޑުެއއްބަފާ އުޚްތަކަްށ ނުވަތަ އަޚަކަށް އެ ޚަޞްމެއް ކޯޓުަގިއ  އެއްބަ
ތަމްސީލުކުރެވިދާނެެއވެ. މިޮގތަށް ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރާނޭ ފަރާތެްއ 

ވަަނ  42ޢައްޔަންކުރާނަމަ، އެ ފަރާތެއް ޢައްޔަްނކުރާނީ މި ަގވާިއދުގެ 
 ( ަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުމަކުންނެވެ. އމާއްދާގެ )

ކު ޚަޞްމަ ވަކީލު ނުވަތަ 
 ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް ވަކިކުރުން 

ޞްމަކު ތަމްސީލުކުރަން ޢައްޔަންކޮށްަފއިވާ ފަރާތް އަންނަނިވި ޚަ (ހ)  .48
 ޙާލަތްތަކުގައި ވަިކކުކުރުުމގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންެވއެެވ.

 ؛ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމާ ޚިލާފުވެެގން ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހުން (1)   

ނޑުންޙުކޯޓުގެ  (2)     ؛ރުމަތް ކެ

ލޫމާތެއް ޢުމުވައްކިުލގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ދޭންޖެހޭ މަ (3)   
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 ؛ދީފައިނުވާކަމަށް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކުން ބުނުން

ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް ނުވަަތ ވަކީލު ކެންސަްލކުރުމަށް  (4)   
 .މުވައްކިލު އެދުން

ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް ނުވަތަ މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ޮގތަށް  (ށ)  
ވަކީލު ވަކިކޮށްފިނަމަ ަވކިކުރި ސަބަބާއެކު މަްއސަލަިއގެ ފަިއލުގަިއ 

 ވާނެެއވެ.އެކަން ނޯޓުކުރަން 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިާވ މައްަސލައެްއގެ ޚަޞްމަުކ ނިޔާެވްއޖެނަމަ  )ހ(  .49 ޚަޞްމަކު ނިޔާވުން 
ލިޔުމުން  އެކަން ލަސްނުކޮށް އެ ފަރާްތ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުން

 ކޯޓަށް އަންގަްނވާނެެއވެ.

 ޚަޞްމަކު ނިޔާވެއްޖެކަން ޯކޓަށް އެނގޭ ދުވަހުން ފެށިގެން  )ށ(  
)ހަތެއް( ުދވަހުެގ ތެޭރގަިއ މައްސަަލއިެގ ޝަރީަޢތްތައް  7

ނޑާލުމަށްޓަކައި ައޑުެއހުމެއް ބާއްވަންވާެނއެވެ. އަދި   މެދުކަ
ޙާޟިުރކުރުމަށް ޯކޓުން ކު ޘަމި އަުޑއެހުމަށް ނިޔާިވ ޚަޞްމުގެ ވާރި

 މަސައްކަތްކުރަްނވާނެ ެއވެ.

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުެގ  84މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ނ(  
ަމރުހޫމުގެ  ،މަތިން މައްސަލައެްއގެ ަޚޞްމަކު ނިާޔވެއްޖެނަމަ

ވާރިޘުންގެ ފަރާތުން ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް 
 07ހުށަހަޅައި އެ މައްސަލަ ކޯުޓން ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އެަކން ކޯޓަކަށް އަްނގަންވާނެ ެއވެ. 

  
 

 

މަދަނީ ހިނގަމުންދާ މައްސަލައިގައި ޚަޞްމަކު ނިޔާވެއްޖެނަމަ،  )ރ(
ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ  84އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫުނގެ 

ނޑައެޅުުމގެ އިުޖރާއަތު އެ މައްސަަލއެއް ަބލަމުން  ވާރިޘުން ކަ
ގެންދާ މެޖިސްޓްރޭޓް އެ މައްސަލައިގެ ތެރޭަގއި ފުރިހަމަކުރުމަކީ 

 ހުއްދަކަމެކެވެ.
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ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު ލިބިގެންވާ 
 ފަރާތްތައް 

ނޫނެއްގެ ދަށުން މަދަނީ ދަޢުވާތަކުން އިމްތިޔާޒް ލިިބގެންވާނަމަ ޤާ )ހ(  .51
ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޑިްޕލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު ލިިބގެންވާނަމަ، 
އެފަދަ ފަރާތެއްގެ މަްއޗަްށ މަދަނީ އެއްވެސް ދަުޢވާެއއް 

 އުފުލައިގެންުނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެމަތިން ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާުޒ  )ށ(  
ލިބިގެންވާ ފަރާތްތަުކގެ މަްއޗަށް މަދަނީ ދަޢުވާ އުފުލައިގެން 
ނުވާނެކަމުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި ވީނަމަެވސް އަންަނނިވި 
ޙާލަތްތަކުގަިއ ޑިޕްލޮމެޓިްކ އިމްތިޔާްޒ ލިބިގެްނވާ ފަރާްތތަކަށް 

 ލިބިފައިވާ 
 ކް އިމްތިާޔޒު ދޫކޮށްާލފައިވާ ކަމަށް ބެލެވިދާެނއެވެ.ޑިޕްލޮމެޓި

 ؛ކުރިން ލިޔުމުން އެއްބަްސވެފަިއ އޮތުން (1)   

ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިާޔޒު ބޭނުްނނުކޮށް ކޯޓަކަްށ ދަޢުާވއެްއ  (2)   
 ؛ހުށަހެޅުން

އެ ފަރާތުގެ ަމއްޗަްށ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅިފަިއާވ  (3)   
އިޚްތިޞާޞް ޤަބޫލުކޮްށ މައްސަލަެއއްަގއި ކޯުޓގެ 

 ؛ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ގޮުތގައި ަޖވާބުދިނުމަށް ޤަބޫލުކުރުން

އިމްތިޔާޒު ލިބިގަތުމަށް އަޅާ ފިޔަވަެޅއް ފިޔަަވއި، އެހެްނ  (4)   
އެްއވެސް ގޮތަކަްށ އެ ަމްއސަލައަށް ތަދައްޚުުލވުންފަދަ 

 ގޮތަކަށް އެ ަމއްސަލަިއަގއި ބައިވެިރވުން.

 ފަސްވަނަ ބައި  

 ދަޢުވާ ހުށަހެޅުން 

ދަޢުވާކުރުމުގެ ކުރިން ނޯޓިސް 
 ދިނުން 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކޯޓަށް ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުގެ މަދުވެގެްނ  )ހ(  .51
)ހަތެއް( ދުވަްސ ކުރިން ތިރީގައި ބަޔާްނކޮްށފައިވާ  7ރަސްމީ 
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މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތުން ދަޢުވާ ކުރަން އެދޭކަން ހާމަކޮށް 
އްދުކުަރން ގަސްތުކުރާ ފަރާތަށް ޯނޓިސް ސިޓީއަކުން ދަުޢވާ ރަ

ދޭންވާނެއެެވ. މުއާސަލާތް ނުުކރެވޭ ޙާލަތުަގއި ދަޢުވާެއއް ުކރުމަށް 
ހުރަސްއަޅާ މާއްދާެއއް ަކމުގައި މި މާއްދާ މާނަކޮށްގެން 
ނުވާނެެއވެ. އަދި ައވަސް ަމއްސަލަެއއް ކަމަށް ވާނަމަ މިފަދަ 

 ނޯޓިހެއް ދިނުން ލާޒިމު ނުވާނެއެވެ. 

 ؛ހުށަހަޅަން ގަސްތުކުރާ ދަޢުވާެގ ޚުލާޞާ (1)   

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ކިބައިން  (2)   
 ެއދޮޭގތް؛          

 މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުަގއި ހަްއލުކުރުމުގެ ނިޔަތް އޮްތކަން. (3)   

ކޯޓުގެ ވަގުތީ ފަުރވާގެ ިފޔަަވޅެއް ައޅައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ  )ށ(  
މައްސަލަތައް ހުށަހަޅުމުގެ ކުިރން ނުވަތަ ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއް 
ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ އިޚްތިލާފެއް ނެތް ބާަވތުގެ 
މައްސަލަތަކާ ގުިޅގެން ދަޢުވާުކރުމުގެ ކުރިން ފޮނުވަންޖެހޭ ނޯޓިސް 

 ފޮނުވަން ނުޖެހޭނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ(  ދަޢުވާ ރައްދުކުރަން ގަސްތުވެަފއި އޮތް ފަރާތުން )ނ(  
ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ނޯޓިަހށް ދޭ ޖަވާބުަގއި މުޅި ދަުޢވާއަށް 

 ނުވަތަ ދަޢުވާގެ ަބޔަކަށް ެއއްަބސް ވެވިދާެނއެވެ.  

ދަޢުވާ ކުރަން އެދޭކަން ހާަމކޮށް ފޮނުވާ ނޯިޓސް އާއި އޭެގ  )ރ(  
ޖަވާބާއި އެ ނޯޓިްސއާ ުގޅިގެން ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގަިއ 
ބަދަލުކުރެވޭ މުވާސަލާތުަތކަކީ އިމްތިޔާޒު ލިިބގެންާވ 
 ލިޔުންތަކެެކވެ. އަދި 
އެ މުވާސަލާތުތައް އެްއވެސް މަރުޙަލާއެއްަގއި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، 

 ުޓގައި ބަހުްސކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ.އެއާމެދު ކޯ
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ކޮންމެ ދަޢުވާއެްއގައި ދަޢުާވ ބިނާކުރާ ސަބަބެއް ނުވަތަ ދަޢުވާ  )ހ(  .52 ދަޢުވާ 
ބިނާކުރާ ސަބަބުތަކެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. ދަޢުވާ ިބނާކުރާ 
ސަބަބަކީ ެއއް ޚަޞްމަކު ައނެއް ޙަޞްމެްއގެ މަްއޗަށް ޯކޓުގަިއ 

ދޭ ނުވަތަ އަނެއް ޚަޞްމު ިޒންމާ ދަޢުވާ އުފުލުމުގެ ަޙއްޤު ލިއްަބއި
 އުފުލުން ލާޒިމުކުރުވާ ވާޤިޢާ ނުވަތަ ވާޤިޢާތަެކވެ.  

އަންނަނިވި ދެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާނަމަ، ކޮންމެ ދަޢުވާއެްއގަިއ  )ށ(  
 ދަޢުވާ ބިނާކުރާ ސަބަބު އޮތް ކަމަށް ކޯޓުން ބަލަންވާނެެއވެ.

 އަނެއް ފަރާތުން ވެފަިއވާ ޚިާލފު؛ އަދި  (1)   

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހޯދަން އެދޭ ޤާނޫނީ ފަރުވާ. (2)   

އެއް ވާޤިޢާތަެކްއގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ނުވަތަ ެއއް ހާލަތަކުން  )ނ(  
އުފެދިފައިވާ ދަޢުވާތައް އެްއ ފޯމަކުން ހުށަހެޅުމަށް އިސްކަން 

 ދޭންވާނެއެެވ.

ދަޢުވާ ފޯމަށް ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ަބޔާންތަކަށް ެއްއވެސް    .53  ފޯމު އިޞްލާޙުކުރުން  ދަޢުވާ 
އިޞްލާޙެއް ގެންނަނަމަ އެ ފޯމެއް ނުވަތަ ބަޔާނެއް ކޯޓަށް ފޮނުވާ 

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ އެ އިްޞލާޙެއް  7ތާރީޚުން ފެށިގެން 
ގެންނަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. އެ ުމއްދަތަށްފަހު ދަޢުވާއަްށ 

ގެ ބަޔާނަކަށް ިއޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ނުވަތަ ދަޢުވާ
 މައްސަލަ ބަލާ މެޖިސްޓްރޭޓް އެގޮތަށް ހުއްދަދީފިނަމަެއވެ. 

ކޮންމެ ދަޢުވާއަކާ އެުކގައި އެ މައްސަލަިއގައި ކަންހިނގާފަިއާވ ގޮތް ފޯމުގަިއ   .54 ދަޢުވާގެ ތަފްސީލު 
ގޮުތގެ ތަފްސީުލ ހިމަނަންވާނެއެވެ. މައްސަަލިއގައި ކަންހިނގާފަިއވާ 

ލިޔަންވާނީ ކަން ހިނގި ތާރީޚުތަކުގެ ތަރުތީބުން އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް 
 ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

 ދަޢުވާ ބިނާކޮށްފައިވާ ސަބަުބ އެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާ ނުވަތަ  )ހ(  
  ؛އެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ބިާނކުރާ ހުރިހާ ވާޤިޢާތަކެއް
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ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދިފާޢު ކުރަންޖެހޭ ދަޢުވާ ނުވަތަ ދަޢުވާތަްއ  )ށ(  
ދެނެގަތުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދަޢުވާލިބޭ ަފރާތަށް 

 ތުހުމަތުކުރެވޭ ވާޤިޢާތަކާބެހޭ ެއކަށީގެްނވާ މަޢުލޫމާތު. 

ބިނާކުރާ ސަބަބު  ދަޢުވާ 
   ބަޔާންކުރުން

ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ދަޢުވާއެއް ކޯޓުން ދަޢުވާ ބިނާކުރާ ސަބަބު  )ހ(  .55
 ކުރިއަށް ނުގެންެދވޭނެެއވެ.

ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ނުވަތަ މަްއސަލައިގެ ަޖވާބު ތައްޔާރު ުކރުމަށް  )ށ(  
ބޭނުންވާ ވަރަށް މަޢުލޫމާތު ނެތްނަމަ ނުވަތަ ދަޢުވާައކީ ކޮަބއިކަްނ 
ވިސްނައި ނުގަެނވޭހާ ސާފުނޫންނަމަ ނުވަތަ ކޯޓުން ގޮތެްއ 

ނޑަ  އަޅަންޖެހޭ ޚުޞޫމަތެްއ އޮތްކަމަށް ނުފެންނަނަމަ، އެ ކަ
ނޑަެއޅުމަށް އެކަީށެގންނުވާ  ދަޢުވާއަކީ ހިންަގއި ގޮެތްއ ކަ

ދަޢުވާއެއް ކަުމގައި ަކނަޑައޅައި، ދަޢުވާ ބާޠިލުކުރުމުެގ ބާރު 
 ކޯޓަށް ލިބިގެންެވެއވެ. 

ކަމަށް ދަޢުވާ ބިނާކުރާ ސަބަބެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ދަޢުވާއެއް  )ނ(  
ނުވަތަ މި މާއްާދގެ )ށ( ަގިއވާ ގޮތުގެމަތިން ދަުޢވާއަީކ ިހންގައި 
ގޮތެއް ަކނަޑއެޅުމަށް އެަކށީގެންނުވާ ދަޢުާވއެއް ަކމުގަިއ 
ޝަރީޢަތުން ނިންމަންވާނީ އެ މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތުގެ ަމރުޙަލާ 

 ފެށުމުގެ ކުރިންނެވެ.

ނަޑއެޅުމަށް )ރ(   އެކަީށގެންނުާވ  އެ ދަޢުވާއަކީ ހިންގައި ގޮތެއް ކަ
ދަޢުވާއެއް ކަމުަގއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ނުވަތަ 
ދަޢުވާ ބިނާކުރާ ސަބަބެއް ދަޢުވާގެ ލިޔުންތަުކގައި ބަޔާްނޮކށްފައި 

ނެތްނަމަ، ނުވަތަ އެ ދަޢުވާެއއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަީނ 
ޖެއްސުމެއް ނުވަތަ ތުާރލެއް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް 

ކުރެވޭނަމަ، ުނވަތަ ެއ ދަޢުވާކޮށްފަިއވަނީ ކޯުޓގެ އިޖުރާއަތު ޤަބޫލު
ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެ ދަޢުވާ 
ބާޠިލުކުރުމަށް އެދި އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުމުަގއި ލިޔުމުން ނުވަތަ 
އަނގަބަހުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މިފަދަ 
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ޅުމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮެތއް ނިންމަންވާނީ އެ ނުކުާތއާބެހޭ ހުށަހެ
ތު ޚަޞްމުންނަށް ޞަގޮތުން ވާަހކަދެއްކުުމެގ ފުރު

 ދިނުމަށްފަހުގައެވެ. 

ފައިސާ ހޯދުމުގެ ދަޢުާވެއއްަގިއނަމަ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނުގެ  )ބ(  
ޚާއްޞަ ާބަވތުގެ  ،ވަނަ ާމއްދާަގއި ަބޔާންުކރާ ތަފްސީލާއި 92

ވަނަ  94ދަޢުވާތަކުެގ ތެރެއިން މަދަީނ އިޖުރާއަުތގެ ޤާނޫނުެގ 
ވަނަ މާްއދާގައި ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮްށފައިާވ  98މާއްދާއިން 

ދަޢުވާތަކުަގއި އެ މާއްދާަތކުަގއި ބަޔާންކުރާ ތަފްީސލުތައް 
ދަޢުވާަގއި ހިމަނަންވާނެެއވެ. އެފަދައިން ތަފްސީލުތަްއ ބަޔާން 

ހުށަހެޅޭ ދަޢުވާތައް ބެލެވޭނީ މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ނުކޮށް 
 ބަޔާންކުރާ އެކަީށގެންނުވާ ދަުޢވާެއއް ކަުމގަެއވެ.

އިޚްތިލާފު އޮންނަ ބާވަތުގެ 
 މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ ފޯމު 

 އިޚްތިލާފު އޮންނަ ބާވަުތގެ ޢާންމު މަދަނީ ދަޢުވާ ހުށަހަޅާނީ  )ހ(  .56
އިންނެވެ. މި ފޯމުގައި  01މި ގަވާއިުދގެ ޖަދުވަލުަގިއާވ ފޯމު 

ވަނަ  92ވަނަ މާއްދާއާއި  91މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ 
ވަނަ މާްއދާގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ މަުޢލޫމާތު  93މާއްދާ އަދި 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ވަނަ މާްއދާގައި  97މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނުގެ  )ށ(  
ނޑަްށ ލިބޭ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެހެން މީހެއްގެ އިހުމާލުން ހަ ށިގަ

ޖިސްމާނީ އަނިޔާގެ ދަޢުާވ ހުށަހަޅަނީ މި ގަާވއިދުގެ ޖަދުވަުލގަިއާވ 
އިންނެވެ. މި ފޯުމގައި މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނުގެ  14ފޯމު 
ވަނަ މާއްާދަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި މަދަނީ  97

 ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މަުޢލޫމާތު  91އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫުނގެ 
 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ވަނަ މާްއދާގައި  96މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނުގެ  )ނ(  
ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޖުޑިޝަލް ިރވިުއގެ މަްއސަލަތައް ހުށަހަަޅނީ މި 

އިންނެވެ. މި ފޯމުގައި މަދަނީ  15ގަާވއިދުގެ ޖަދުވަުލގަިއވާ ފޯމު 



 

 aa.thoddoo@judiciary.gov.mvމެއިލް -އީ |   6660766ފެކްސް ނަންބަރު:  |   6660766ފޯން   |މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫއއ.

 34ޞަފްޙާ 

 

ަބޔާންޮކށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި  96އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫުނގެ 
ވަނަ މާްއދާގަިއ  91ލޫމާތާއި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ޢުމަ

 ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެެއވެ. 

ވަނަ މާްއދާގައި  94މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނުގެ  )ރ(  
ގޮތުގެ މަތިން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުގަިއ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ނުވަތަ މިނިވަްނކަމެއް  ސީ ޙައްޤެއްބަޔާންކޮށްފަިއވާ އަސާ
ނުވަތަ  އެްއވެސް މީހެއްގެ ކިަބިއން ނިގުޅައިގެންފިނަމަ

 ހިފަހައްޓައިފިނަމަ އެ މަްއސަލައަށް އިންސާުފވެރި ަޙއްލެއް 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުރާ  65ހޯދުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

 01ފޯމު  ކޯޓަށް ހުށަހަޅަނީ މި ގަާވއިދުގެ ޖަުދވަލުަގިއވާ ދަޢުވާ
މާއްދާ  91އިންނެވެ. މި ފޯމުަގއި މަދަނީ އިޖުރާއަުތގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގަިއ  94އާއި މަދަނީ އިޖުރާއަުތގެ ޤާނޫނުގެ 
 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެެވ.

އިޚްތިލާފެއް ނެތް ބާވަތުގެ 
 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު 

ވަނަ ބާުބގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  15ޤާނޫނުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ   .57
އިޚްތިލާފެއް ނެތް ާބވަުތގެ މައްސަލަތަކުެގ ތެރެއިްނ އަްނނަނިވި ބާވަުތެގ 
މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާނީ ިތރީގައި މި ަބޔާންކުރާ ފޯުމތަކުންނެވެ. އަދި 

ވަަނ  169މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
)ށ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި މި ގަާވއިދުަގިއ މާއްދާގެ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެެވ.

 16ތަރިކަިއގެ މައްސަލަތައް މި ގަާވއިދުގެ ޖަުދވަލުަގިއވާ ފޯމު  )ހ(  
 ؛އިން

ބިންބައިކުރުމާއި މުދާ ވަިކުކރުމުގެ މައްސަލަތައް މި ަގާވއިދުގެ  )ށ(  
 ؛އިން  17ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 

އްޔަތުން ދިނުމުގެ މައްސަލަތައް މި ގަާވއިދުގެ ވަޞިހިބަ ނުވަތަ  )ނ(  
 ؛އިން  18ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 
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މިލްކުވެރިކަން ސާބިުތކުރުމުގެ މައްސަލަަތއް މި ަގާވއިދުެގ  )ރ(  
 ؛އިން  19ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 

ބިން )ބިމުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި އެއްމެދު އިމާރާތާއި ެއއްމެދު  )ބ(  
އިމާރާތުގެ ފްލެޓްތައް ހިމެނޭ( ވިްއކުމާއި ބިުމގެ މިލްކުެވރިކަން 
 ބަދަލުކުރުމުގެ މައްސަލަތަްއ މި ގަާވއިދުގެ ޖަދުވަުލގަިއާވ 

  ؛އިން 20ފޯމު 

ތަރިކަ މުދަލެއްެގ ނުވަަތ ިވަޔފާރިއެްއގެ ނުވަަތ ެއ ނޫން ވެސް  )ޅ(  
 މުދަލެއްގެ ެއޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު ޢައްޔަން ކުރުމުގެ މަްއަސލަތައް 

 ؛އިން 21މި ގަާވއިދުގެ ޖަދުވަުލގަިއވާ ޯފމު 

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބާވަތްތަުކގެ މައްސަލަތައް ފިޔަަވިއ  )ކ(  
އިޚްތިލާފެއް ނެތް ބާވަތުެގ އެހެނިހެން މަދަނީ މައްސަލަތައް 
ހުށަހެޅުމަށާއި، އަމުރުތަްއ ހޯދުމަށާއި، ކޯުޓގެ ނިންމުމެއް 
 އޮންނަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމައިދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނީ 

 އިންނެވެ. 22ވަުލގަިއވާ ޯފމު މި ގަާވއިދުގެ ޖަދު

މަޤުބޫލު އުޒުރެްއ ނެތްނަމަ، މުަވއްރިސު ިނޔާިވ ާތރީޚުން  )ހ(  .58  ތަރިކައިގެ މައްސަލަ 
)ސަތޭަކ އަށްޑިހައެްއ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  180ފެށިގެން 

ން ރިޘުތަރިކަިއގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ވާ 
 މަސައްކަތްކުރަްނވާނެެއވެ.

ތަރިކަިއގެ މައްސަލަ ހުށަހެޭޅނީ ވާރިޘަކަށް ުނވަތަ މަްޞލަޙަތު  )ށ(  
އޮތް ފަރާތަކަށެވެ. ތަރިކަިއެގ މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ވާރިޘުންގެ 
ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުއްެޖްއގެ ފަރާތުންނަމަ، އެ ކުޑަުކއްޖާގެ 
ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިޔާއަށް ތަރިަކިއގެ މައްސަލަ 

 ނެއެވެ.ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާ

ތަރިކަިއގެ މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފޯމުގައި އަންނަިނވި މަޢުލޫމާތު  )ހ(  .59ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ 
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 ހިމަނަންވާނެއެވެ.  ފޯމުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 ؛މަރުހޫމުގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި އަިއޑީ ކާޑު ނަންބަރު (1)  

 )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން(؛ވާރިޘުންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  (2)  

 މަރުހޫމުގެ މަރު ސާބިތުވާ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ހެކި؛ (3)   

ތަރިކަިއގައި ހުރި މުދަލާިއ ފައިސާ އަދި ޙައްޤުަތްއ  (4)   
 )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން(

ތަރިކަިއގައި ހިމެނޭ ލިބެން ހުރި ދަރަނި އަދި ދައްކަން  (5)   
 މިންވަރަކުން(؛ހުރި ދަރަނި )އެނގިހުރި 

މަރުހޫމު ހިމެނޭގޮތުން ކޯޓެއްަގއި ހިނގަމުންދާ ދަޢުވާެއްއ  (6)   
 ނުވަތަ މައްސަލަެއއް އޮްތކަން އެނގޭނަމަ ެއކަން؛ 

ތަރިކަިއގައި ހުރި މުދާ ހުރި ތަންތަނާއި އެ މުދާ  (7)   
 ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ފަރާތް )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން(؛

ތަރިކަިއގައި ހުރި މުދަލުގެ ެތރެއިން ރަހުނެއް ނުވަތަ ެއ  (8)   
ނޫން ވެސް އިލްިތޒާމެއް އުެފދިފައިވާ މުދަލެއް ހުރިނަމަ 

   އެ މަޢުލޫމާތު )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން(؛

ތަރިކަިއގައި ހިމެނޭ މުދަލުގެ ތެރެއިން އާމްދަނީ ލިބިލިބި  (9)   
މުދަލެއް  ހުރި މުދަލެއް ހުރިނަމަ، އެ މުދަލަކާއި، އެ

ބަލަހައްޓާ ފަރާތާއި، ލިބެމުންދާ އާމްދަނީގެ ތަފްސީުލ 
 )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން(.

މުދަލުން ލިބޭ ބައި  ވާރުތަ 
ވާރިޘުން އެކަކު އަނެކަކަށް 

 ހަދިޔާކުރުން 

ކަށް ތަރިކައިްނ ލިބޭ އްސަލަިއގެ ތެޭރަގއި ެއއް ވާރިޘު ތަރިކަިއގެ މަ )ހ(  .61

 ކަށް ހަދިޔާ ކުރާނަމަ، އެހެން ވާރިޘަިއަގއި ހިމެނޭ ބައި އެ ތަރިކަ
އެ ޤަޟިްއޔާެގ ތެރޭަގއި ހަދިޔާކުރުމުގެ އިޖުާރއަތު ިހންގައި 

ނޑަައަޅންވާނެެއވެ.   ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ކަ
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތުގެމަތިން ތަރިކައިގެ މަްއަސލައިގެ  )ށ(  
ހަދިޔާކުރާނަމަ، ހަދިޔާދޭ ތެރޭގައި ެއއް ވާރިޘަކު އަެނއް ވާރިޘަކަށް 

 ފަރާތުގެ ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ޝަރީޢަތުން ބަލަން ނުޖެހޭނެއެވެ.

އަސްލު މިލްކުވެިރޔާ މަރުެވ، އޭނާގެ ތަިރކަ ނުބަހަިއ ހުރުމާއެކު ެއ   .61 މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން 
ތަކެއްަޗކީ ވާރުތަވެރިްނގެ ތަކެތިކަން ސާބިތުކުރަން އެދި ހުށަހަާޅ 

އަސްުލ މިލްކުވެރިާޔގެ ތަރިކަިއގެ ަމއްސަލަ ބެލުމަށް ، ބެލެވޭނީޤަޟިއްޔާަތއް 
 ފަހުގައެެވ.

 ރާނީ ތަރިކަިއގެ އެންމެހައި ތަރިކަިއގެ މައްސަލަތަުކގަިއ ދަޢުވާ ރައްދުކު  .62 ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ރައްދުކުރުން 
 ންނަށެވެ. ވާރިޘު

ގޯތި ބައިކުރުމުގެ މައްސަލަ 
ތަރިކައިގެ ޤަޟިއްޔާ ނިމުމުން 

 ހުށަހެޅުން 

ތަރިކައިން ލިބޭ މުދަލުގެ ެތރޭގައި ބަްނޑާރަ ގޯތި ުނވަަތ އަމިއްލަ ގޯިތ   .63
ނުވަތަ ެއއްމެދު އިމާރާުތގެ ބައެއް ހިމެނިގެްނ އެ ތަެންއ ބެހެނިވެރިންެގ 

އަދި ގޯތި ނުވަތަ ތަން  ،މެދުގައި ބައިކުރުުމގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ
ތަރިަކއިގެ މައްސަަލ  ،ންގަންވާނީބައިކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ޯކޓުން ހި

 ޝަރީޢަތުން ނިންމައި 
އެ ޯގއްެޗއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްޭދ މީސްމީހުންގެ ނަމުގައި ިއމާރާތާއި ގޯތީެގ 

 ރަޖިސްޓަރީ ނުވަތަ ތަނުގެ ަރޖިސްޓަރީ ހަދައި ދިނުމުންނެވެ.

ގޯތި ބައިކުރުމަށް ހުށަހަޅާ 
 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ލިބޭ މުދަލުގެ ެތރޭގައި ބަްނޑާރަ ގޯތީަގއި ުހންނަ އިމާރާތްތަްއ ތަރިކައިން   .64
ލިބިގެން ބިމާބެހޭ އިދާރާއިން ބަންޑާރަ ގޯތި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދީފައިާވ 
ފަރާތްތަކުގެ ނަމުގައި ރަޖިްސޓަރީކޮށްފައިވާ ގޯްއޗާއި ތަިރކައިން އަމިއްަލ 

ނެއް ގޯްއޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް ލިބިގެން ބިމާބެހޭ އިދާރާއިން އެ ތަ

ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފައިވާ ފަރާްތތަކުގެ ނަމުަގއި ރަޖިސްޓަރީޮކށްދީފައިވާ ގޯިތ 
ނުވަތަ ބިްނ  ،ނުވަތަ ތަން ބެހެނިވެރިންގެ މެދުަގއި ބަިއކުރުމަށް

ޢައްޔަންކުރުމަށް ނުވަތަ ިބން އެއްކުރުމަށް ކޯޓަށް ުހށަހަޅާ ފޯމާއެކު 
 ޅަންވާނެއެވެ. އަންނަނިވި ލިޔެިކޔުމާއި މަޢުލޫމާތު ކޯޓަށް ހުށަހަ

 ؛ގޯތީގެ ުނވަތަ ތަނުގެ ރަޖިސްަޓރީގެ ޞައްޙަ ކޮޕީ )ހ(  
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ބެހެނިވެރިންގެ ތެރެއިން ކޯޓަްށ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ގޯިތ  )ށ(  
 ނުވަތަ ތަން ބައިކުރަން އެދޭ ގޮތުގެ ޗާޓު؛

ގޯތި ނުވަތަ ތަން ަބއިކުރަްނ ހުރިހާ ބެހެނިވެރިން އެއްަބސްވާ  )ނ(  
 އޮތްނަމަ އެ މަޢުލޫމާތު.ގޮތެއް 

އްޔަތުން ވަޞި ހިބައިން ނުވަތަ 
 ދިނުމަށް ހުށަހެޅުން 

ްއޔަުތން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގަިއ ަވޞިހިބައިން ނުވަތަ   .65
 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެެއވެ.

 އްޔަތުްނ ދޭ މުދަލުގެ ތަފްސީލު؛ވަޞި ހިބައިން ނުވަތަ  )ހ(  

އްޔަުތން ދޭ މުދަލުގެ މައްޗަށް އެއްވެްސ ވަޞިހިބައިން ނުވަތަ  )ށ(   
ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ެއ ނޫން ވެސް އިލްތިޒާމެއް އުފެދިފަިއާވ ކަން 
ނުވަތަ ނޫންކަން، އަދި އެއިްނ ކަމެއް އުފެދިފައިވާނަމަ އެަކމެއްގެ 

 ތަފްސީލު؛

އަތުގެވެރިކަްނ އޮތް ްއޔަތުން ދޭ މުދަލުގެ ވަޞިހިބައިން ނުވަތަ  )ނ(  
 ؛ފަރާތެއް

)އަށާރަ( އަހަރު  18އްޔަތުްނ ދޭ މީހާގެ ވަޞިހިބައިން ނުވަތަ  )ރ(  
ނުފުރޭ ދަރިއަކު އަދި ޝަރުީޢގޮތުން ބަލަންޖެހޭ އެ ނޫން ވެސް 

  މީހަކު ހުރިނަމަ އެކަން؛

 އްޔަތުްނ ލިބޭ ފަރާތާ އޮތް ގުޅުން؛ވަޞި ހިބައިން ނުވަތަ  )ބ(  

އްޔަތުްނ ދޭ މީހާގެ އެހެން ބިމެއް ނުވަތަ ވަޞި ހިބައިން ނުވަތަ  )ޅ(  
 ؛ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ހުރިކަން ނުވަތަ ނެތްކަން

 ؛ހިބައިންދޭ ފަރާތާއި ހިބައިން ލިބޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު )ކ(  

 އަދި  ދަރިން ،ބައްޕަ ،މަންމަ ،ފިރި ،އަނބި ނުހިމެނޭ ބައިގައިހި )އ(  
 .މަޢުލޫމާތު އުފަންަދރިންގެ ދަރިްނގެ މަރުވެފައިވާ

އްޔަުތގެ މަްއސަލައިަގއި ދަޢުވާ ރައްދު ުކރަންވާނީ ހިބައާިއ ވަޞި ހިބައާއި   .66އްޔަތުގެ ވަޞި ހިބަ އާއި 



 

 aa.thoddoo@judiciary.gov.mvމެއިލް -އީ |   6660766ފެކްސް ނަންބަރު:  |   6660766ފޯން   |މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫއއ.

 39ޞަފްޙާ 

 

މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ ރައްދުކުރާ 
 ފަރާތް 

 ްއޔަތުން ލިބޭކަމަށް ބަާޔންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަެށވެ.ވަޞި

 ބިމެއް ނުވަތަ  ތަނެއް 

 މައްސަލަ ވިއްކުމުގެ 
ބިމެއް ނުވަތަ ތަނެއް ވިްއުކމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު  )ހ(  .67

 އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ހިމަނަންވާނެެއވެ.

ވިްއކާ ބިމުގެ ނުވަތަ ތަުނގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ަޞއްަޙ  (1)   
 ކޮޕީއެްއ؛ 

 ވިްއކުމުގެ ލިޔުްނ؛ (2)   

ހުށަހަޅާ ޯފމުގައި ބިމެއް ނުވަތަ ތަެނއް ވިްއުކމުގެ މައްސަލަ  )ށ(  
 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެެއވެ.

 ވިްއކާ ތަނުގެ ތަފްސީލު؛ (1)   

ވިްއކާ ތަނުގެ މައްޗަށް އެްއވެސް ދަރަންޏެއް ނުވަަތ  (2)   
ރަހުނެއް ނުވަތަ އެ ނޫން ެވސް އިލްތިޒާެމއް އުފެދިފައިާވ 
ކަން ނުވަތަ ނޫންކަން، އަދި އެއިން ކަމެްއ 

 އުފެދިފައިވާނަމަ ެއކަމެްއގެ ތަފްސީލު؛

 ؛ވިްއކާ ތަނުގެ އަުތެގވެރިކަން އޮތް ފަރާތެއް (3)   

)އަށާރަ( އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިއަކު އަދި  18ވިްއކާ މީހާގެ  (4)   
ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަންޖެހޭ އެ ނޫން ވެސް މީހަުކ ހުރިނަމަ 

 އެކަން؛

ވިްއކާ މީހާގެ އެހެން ބިމެއް ނުވަތަ ދިރިއުޅޭނެ ތަނެްއ  (5)   
 ހުރިކަން ނުވަތަ ނެތްކަން. 

ނޑުން ނުވަތަ އެްއގަމުން އެ ެއއްެޗއްގެ ވެރިފަރާތެއް ެއނގެން  )ހ(  .68 ހޮވައިގެން ގެނެވޭ ތަކެތި  ކަ
ނެތް އެއްެޗއް މީހަކު ހޮަވިއފިނަމަ، އެ އެްއެޗއްގެ ވެިރފަރާތް 

އޭގެ ވެރިފަރާތާ ހަވާލުުކރުމުގެ  ކޯޓުން ހޯދައި އެ އެއްެޗއް 
އިން ކޯޓަށް  22މައްސަލަތައް މި ަގވާއިުދގެ ޖަދުވަލުަގއިވާ ފޯމު 
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ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެ ފަދަ މައްސަލަތަކުަގއި ކޯޓުން ވެިރފަރާތް 
ހޯދުމަށްޓަކައި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން ެވސް ެވރިއަކު 

ިޑވިަޝނުން  ނުފެނިއްޖެނަމަ، އެ އެްއޗެްއ ކޯޓުގެ ތަންފީޒީ
ނީލަމުގައި ވިްއކާލުމަށްފަހު، އެ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ނަޑއަޅާ ަފރާތަކާ ހަވާލުކުރާނީެއވެ.  ފިނޭންސް އިން ކަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ ހޮަވިއގެން  )ށ(  
 ގެނެވޭ އެްއޗަކީ އަެގއް ހުރި ެއއްެޗއް ކަމަށްވާނަމަެއވެ.

 އެްއވެސް ޤަޟިްއޔާެއްއގައި ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ ޙައްެޤއް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ،   .69 ދޫކޮށްލުން ޙައްޤެއް 
 އެ ޙައްޤު ހޯދުމަށް އަލުން ހުށައެއް ނޭޅޭެނއެވެ.
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 ހަވަނަ ބައި 

 ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަރ

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ރަޖިސްްޓރަރެގ  )ހ(  .71 ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަރ
ކޯުޓގެ ރަޖިސްޓްަރރގެ  މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާކުާރނީ،

 ރަޖިސްަޓރަރގެ މަސްއޫލިއްޔަުތ ހަވާލުކުެރވޭ މުވަްއޒަފެވެ. ުނވަތަ 
 ފަރާތެވެ.  ހަވާލުކުެރވިފަިއވާ އަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތު

ކޯޓުގެ ނުވަތަ  ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަރމި މާއްދާގެ )ހ( ބުނާ  )ށ(  
ަހވާުލކުރެވޭ ރަޖިސްޓްރަރގެ މަސްއޫިލްއޔަތު އަދާކުރުމަށް 

ފިަޔވަިއ އެެހން މުވަްއޒަފަކަށް ރަޖިސްްޓރަރގެ  ށްމުވަްއޒަފަކަ
 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުެރވޭނެއެވެ.

  ގެ ރަޖިސްޓްރަރ ކޯޓުގެ 
  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް 

މަސްއޫިލއްޔަތުތަުކގެ ތެޭރަގއި އަންނަިނވި ކަންަތއްތަްއ  ރަޖިސްޓްރަރކޯޓުެގ   .71
 ހިމެނެއެވެ. 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓަިއ،  )ހ( 
އަދާހަމަކޮށް، އެ ރަޖިސްަޓރީ ޢާންމުންނަށް ބެލޭނެ ގޮތަކަްށ 

 އިންތިޒާމުކުރުން. 

ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި ޝަރީޢަތް ނިންމި ގޮތުެގ  )ށ(  
ރިޕޯޓުތައް ޚަޞްމުންނަށް ދޫކޮށް، މައްސަލަތަުކގެ ަޝރީޢަތް 

 ނިމުނުގޮތް ޢާންމުންނަށް ބެލޭނެ ގޮތަކަށް އިންިތޒާމުކުރުން. 

ކޯޓުން ބަލާ މައްސަލަތަކުެގ ފައިލުތަކާއި، ައޑާއި މަންޒަރުެގ  )ނ(   
ޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުން ޑިޕާޓްމެންޓް އޮްފ ޖުޑިޝަލް އެރެކޯޑިންތައް 

ނަޑއަޅާ ުއޞޫ ލަކުްނ އަރްޝީފްކުރުމުގެ ިއންތިޒާމް ކަ
 ހަމަޖެއްސޭކަން ކަށަވަރުކުރުން. 

ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތަުކގެ ރެކޯުޑތައް ލިޔެ ބަލަހައްޓާ ފޮތްތަކާއި،  )ރ(   
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ކޭސް މެނޭޖްމަންޓުގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްަތކާއި، 
މައްސަލަތަކާުގޅޭ އިލެކްޓްރޯިނކް ލިޔެކިޔުންތައް ބަދަލުުކރުމުގެ 
ނިޒާމު ބެލެހެއްޓުމާއި، ޝަރީޢަތާގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެިކޔުންަތކާއި، 

ލުތަކާ އެްއގޮތަށް ޞޫއިލެކްޓްރޯނިކް ނިޒާމުތައް ަހމަޖެހިފައިވާ އު
 ބަލަހައްޓަމުން ގެންދޭތޯ ބެލުން. 

ޤަޟިއްޔާތަުކގެ ޙުކުމްތަކުން ޚަޞްމުންނަށް ނަގައިދޭ ޝަރީޢަތުގެ  )ބ(   
 ޚަރަދުތައް ހިސާބުކުރުމުގައި ެމޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުން. 

 ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ވަކި ޑިވިޝަނެްއގައި ަކނަޑއެޅިަފއިާވ  )ޅ(   
ވަކި މުަވއްޒަފުންތަެކއް ނެތްނަމަ، ކޯޓުތަކުަގއި ޙުކުމް 

 ޒުކުރުމުގައި މެޖިސްޓްޭރޓުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުން. ތަންފީ

އަުގކުރާނޭ ޚާއްޞަ މުަވއްޒަުފން ނެތް ކޯޓުތަކުގައި އަުގުކރުމުގެ  )ކ(  
 މަސައްކަތް އިންިތޒާމުކުރުން. 

އެއް މައުޟޫޢުެއްއގައި ނުވަަތ ޤާނޫނީ އެއް ސުވާލަކާ ގުޅިގެްނ  )އ(  
ކޯޓަށް ނުވަަތ އެހެން ކޯޓުަތކަށް ެއއް ަމއްސަލައަްށވުެރ ގިނަ 
މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވޭޯތ ބަލައި، އެފަދަ މަްއސަލަތަކެްއ 
ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ، ެއކަްނ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ ނުވަތަ 

 ނައުން.  މެޖިސްޓްރޭޓްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެ

މާއްާދގެ )ރ( ގަިއވާ  ވަނަ 404މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނުެގ  )ވ(  
ން، ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ގޮތުގެ މަތި

ޙާލަތެްއގަިއ، ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި  ޢައްޔަންކޮށްފައިުނވާ
ކަންކަމުގައި ފުރުމުގަާއއި އެހެނިހެން  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯމުތައް

 ކޮންމެ ކޯޓުން ޚަޞްމުންނަށް ކޯޓުގެ އިޖުރާީއ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް
ނޑައަަޅއި  ލޫމާތާއި ގުޅޭނެ ޢުެއ މުވައްޒަުފގެ މަ ،މުވަްއޒަފަކު ކަ

 ގޮތް ޢާންމުކޮށް އެންމެންނަށް އެނގޭނެ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން. 

 ަޤޟާއީ  ޝިބުހު މަސްއޫލިްއޔަތަކީ ރަޖިސްޓްރަރގެ  ކޯޓުގެ  )ހ(  .72ނިންމުން އަލުން  ރަޖިސްޓްރަރގެ 
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 ނިންމާ  ރަޖިސްޓަރަރ ،ވާތީވެ  ކަމަށް މަސްއޫލިއްޔަެތއް  ބަލައިދިނުމަށް ހުށަހެޅުން 
 ބަލައިދިނުން  އަލުން ިއްސމެޖިސްޓްރޭޓަށް ދާއިރާގެ  ،ނިންމުމަކީ

 .ނިންމުމެކެވެ ހުށަހެޅިދާނެ އެދި

ބަލައިދިނުމަށް އެދި މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން އަލުން  )ށ(  
 )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  7ރަސްމީ މެދު ހުށަހެޅުމާ  ޅާހުށަހަ

 ވާނެެއވެ. ނިންމަންމެޖިސްޓްރޭޓް ގޮތެއް 

 ހަތްވަނަ ބައި 

 ދަޢުވާއާއި މައްސަލައިގެ ފޯމު ބަލައިގަތުން 

ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުމުން ކޯޓުން 
  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް 

 ކޯޓަށް ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު ނުވަތަ  )ހ(  .73
 ވެސް ފޯމުތަކާއި ބަޔާންތަކުގެ ލިޔުންތައް ލިބުމުން  ނޫން އެ

ވަނަ މާއްާދ އާިއ  99އެ ފޯމުަގއި މަދަނީ އިޖުާރއަުތގެ ޤާނޫނުެގ 
 އެ ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާަތކުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކަންކަމާިއ 

 ކޮށްަފއިާވ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ކޯޓުެގ މި ގަާވއިދުަގއި ަބޔާން
 ބަލަންވާނެއެވެ. ރަޖިސްޓްރަރ

ދަޢުވާ ފޯމާއި މަްއސަލަތަުކގެ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް ކޯޓަށް  )ށ(  
ލިބުމާއެކު އެ ފޯމު ނުވަތަ ިލޔުން ލިބުނު ތާރީޚާއި ގަޑި ެއނގޭނެ 
ގޮތަކަށް ޯކޓުން އެ ފޯމުަގިއ ނުވަތަ ލިޔުމުަގއި ތަްއަގނޑެްއ 

 ޖަހަންވާނެއެވެ.

 ދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ މަސައްކަތު  )ނ(  
 )ފަހެއް( ުދވަހުގެ ތެޭރގަިއ ހުށަހެޅިފައިާވ ދަޢުާވ ފޯމު،  5

ން ފުރިހަމަވާކަން ނުވަތަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިމި 
ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަރ ނޫންކަން އެ ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

 އަންގަްނވާނެެއވެ.

ދަޢުވާ ފޯމު އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭނަމަ އެކަން ކުރަން ނުވަތަ އިތުރު  )ރ(  
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 ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ ވަކި މުއްދަތެއްަގއި އެކަެމއް ުކރަން 

 ލިޔުމަުކން އަންގަްނވާނެެއވެ. ކަމެއް ކުރަން  ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަރ

ޖެހޭ ކަމެއް ުކރުމަށް ދޭ މުްއދަތަކީ އެކުރަން ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަރ
 އެކަީށގެންވާ މުއްދަެތއް ކަމަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. 

ފޯމު އިޞްލާޙުކޮށް ހުށަހެޅުމަށް ދޭ މުއްދަތުގަިއ ެއ ފޯމު  )ބ(  
އިޞްލާޙު ނުކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ ފުރިހަމަކުރަން އަންގާ ކަމެްއ 

ކޯޓުގެ ފުރިހަމަ ނުކޮށްފިނަމަ އެ ފޯމު ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 
ކޯޓުގެ ލިިބގެންެވެއވެ. މި ަބޔާންކުރި ގޮތަށް   ރަޖިސްޓްރަރއަށް

ފޯމެއް ބާޠިލުކުރުމަކީ އަލުން ދަުޢވާ ފޯމެއް  ރަޖިސްޓްރަރ
 ހުށަހެޅުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ( އަދި )ބ( ަގއި އެހެން  )ޅ(   
ކޯޓުގެ ަވގުތީ ފަރުާވގެ އަވަްސ  ،ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް 

ފިޔަވަެޅއް އަަޅއިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެފަދަ 
)ސައުވީސް( ަގޑިއިުރގެ ތެރޭގަިއ   24ފޯމުތަކާމެދު ލަސްވެގެން 

ގޮެތއް ނިންމައި، އަދި ިއތުރަށް  ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަރ
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން އިދާރީ ކަންކަން 

މަށްފަހު، އެ މަްއސަލައިެގ ފައިލާެއކު އެ ފޯމު ކޯޓުގެ ފުރިހަމަކުރު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓަރއާ ުނަވތަ އެ ކޯޓަކީ އެއް މެޖިސްްޓރޭޓަކު 
 މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓެއްނަމަ އެ މެޖިސްޓްރޭޓާ ހަވާލުކުރަންވާެނއެވެ. 

ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ދަޢުވާ ފޯމު ނުވަތަ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ނުވަތަ އެ   .74   ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ 
ނޫން ވެސް ފޯމެއް ކޯުޓގަިއ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްޓަަކިއ މި ަގވާއިުދގެ 

ގައިވާ ފީ ދައްކަންޖެހޭނަމަ، އެ ފީ ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން  Dއެޕެންޑިކްސް 
 ،ހުން ބާޠިލުކުރިނަމަވެސްކޯޓަށް ދައްކަްނވާނެެއވެ. މި ީފއަކީ ދަޢުާވ ފޯމު ފަ

އަނބުރާ ލިބޭނެ ފައިސާއެްއ  ،ނުވަތަ މައްސަލަ އަނބުރާ ެގންދިޔަނަމަވެސް
 ނޫނެވެ. 

 ގަާވިއދުގައި މި ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި އިޖުރާއަތުގެ މަދަނީ )ހ(  .75  ފޯމު ބާޠިލުކުރުމަށް 
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ނިންމި ނިންމުން  ރަޖިސްޓްރަރ
 އަލުން ބެލުން 

 މަްއސަލަ ނުވަތަ ފޯމު ދަޢުވާ  ސަބަބަކަށްަޓަކއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ
 ކޯޓުގެ  ބާޠިލުކުރުމަށް ނުވަތަ ނުގަުތމަށް ބަލައި ފޯމު ހުށަހަޅާ

 ނިންމާފައިވާ  ެއްއގޮތަށް ޤާނޫނާ ނިންމުމަކީ ނިންމާ ރަޖިސްޓްރަރ
 ނިންމުމެއް އެ ބަޔާންކޮށް ސަބަބު ،ނުދެކޭނަމަ ކަމަށް ނިންމުމެއް

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ިއސްމެޖިސްޓްރޭޓަށް ދާއިރާ އެދި ބަލަން އަލުން

 ން ހުށަހަޅާނަމަ، މާއްދާގެ )ހ( ގަިއާވ ގޮތުގެ މަތި މި )ށ(  
 )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  07އެ ނިންމުން ނިންމިތާ 

 އިން ހުށަހަޅަން ވާނެެއވެ. 22މި ގަާވއިދުގެ ޖަދުވަުލގަިއވާ ޯފމު 

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތް 
  މައްސަލަ ހުށަހެޅުން މެދުވެރިކޮށް 

މި ގަާވއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން އިެލކްްޓރޯނިކް  )ހ(  .76
ވަސީލަތެއް މެދުވެިރކޮށް، އެންމެ ކުޑަމިނުން އީމެއިލްެގ 

ޒަރީާއއިން، މަދަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމު މަދަނީ 
 މައްސަލަ ބަލާ ކޮންމެ ކޯޓެްއަގއި ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބާޔންކޮށްފައިވާ ވަސީލަތަކުން ުހށަހަޅާ  )ށ(  
ދަޢުވާ ފޯމެއް އެ ތާރީޚުގައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ކަމުގައި ބަލާނީ 
ކޯޓުގެ ރަސްމީ މަސަްއކަތު ދުވަހު ކޯޓު ބަންދުކުރާ ގަީޑގެ ކުރިން 
އެ ފޯމެއް ފޮނުވާފަިއވާނަމަެއެވ. ކޯޓު ބަންދުކުރާ ަގޑީގެ ަފހުން 

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

ވަގުީތ ފިޔަަވޅެްއ އެޅުމަށް ުނވަތަ އަވަްސ އަމުރަކަްށ އެިދފައިާވ  )ނ(  
މައްސަލަތަކުަގއި މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮުތެގމަތިން 

 ެއވެ.ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވެގެންނުވެ 

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް ެމދުވެރިކޮށް ދަޢުވާ ފޯމާއި އެެހނިހެން  )ނ(  
ލިޔެކިޔުން ކޯޓަށް ހުށަެހޅުމުގެ އިންިތޒާމު ހަމަޖެހިފައި 
އޮތްނަމަވެސް، ކޯޓަށް ާޙޟިރުވެ ފޯމާއި ިލޔެިކޔުން ކޯޓަްށ 

 ހުށަހެޅުމަށް ހުރަހެއް ނެތެވެ. 
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މި މާއްދާގެ )ނ( ގަިއވާ ޮގތުގެމަތިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ފޯމަށް  )ރ(  
ފައިސާ ދެްއކުމުަގއި އިެލކްްޓރޯނިކް ވަސީލަތްަތއް މެދުެވރިކޮށް 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ދެއްކިދާެނއެވެ.    ކަ

 އަށްވަނަ ބައި 

 މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރާ ގޮތް 

 ރަޖިސްޓްރީވުން މައްސަލަ 
މައްސަލަ ބަލާ މެޖިސްޓްރޭޓް 

 ޢައްޔަންކުރުން 

  ބަލަިއގަނެ ފޯމު ދަޢުވާ  މައްަސލައެްއގެ ރަޖިސްޓްރަރ ކޯޓުގެ )ހ(  .77
 މައްސަަލއަކަށް ކޮންމެ ރަޖިސްޓްީރކުރުމާއެކު މައްސަލަެއއް އެ

 ފައިލު މައްސަަލިއގެ އަދި. ދޭންާވނެއެވެ ނަންބަރެއް ޤަޟިއްޔާ
 ކޯޓުގެ  ފައިލު މައްސަލަިއގެ ައަވހަކަށް އެންމެ ވީ ،ހެދުމަށްފަހު

 .ހަވާލުކުރަންާވނެއެވެ މެޖިސްޓްރޭޓްއާ

ކޯޓަށް ދަޢުވާ ުނވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ުކރިން  )ށ(  
މައްސަލަެއއްަގއި ަވގުތީ އަމުެރއް ހޯދުމަށް އެދި ޚަޞްމަކު ކޯޓަށް 
ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ އަމުރުގެ މައްސަލަ ވެސް ހިންަގންވާނީ 
ކޯޓުގެ ަޤޟިްއޔާެއއްެގ ގޮުތގަިއ ަގވާއިދުން ރަޖިސްޓަީރކޮށް، 

 ވެ. ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރެއް ީދގެންނެ

މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ގޮތް 
 ކަށަވަރުކުރުން 

 ބަލާ  މައްސަލަ އެ ،ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހު މެޖިސްޓްރޭޓް ބަލާ މައްސަލަ  .78
ނަޑއެޅިފަިއވާ ދުރާލައި ގޮތް ބަލަމުންދާ މައްސަލަ މެޖިސްޓްރޭޓް  ކަ
 ގަވާއިުދގައި  މި ޤާނޫނާއި އިޖުރާއަތުގެ މަދަނީ ،ބަލައި އުޞޫލަކުން

 ބަލާ މައްސަލަ އެއްގޮތަށް މަޤުޞަދުތަކާ އިޖުރާއަތުތަކާ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ
 އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް  ދާއިރާގެ ގެންދޭތޯ ކުރަމުން ކަންކަން މެޖިސްޓްރޭޓް

 .ގެންދަންވާނެއެވެ ބަލަމުން

ލަކުން ކޯޓުގައި އެއް އުޞޫ 
 އަމަލުކުރުން 

 މައްސަލަތައް  މެޖިސްޓްރޭޓުން އެންމެހައި މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓުަގއި  .79
 ގުޭޅގޮތުން ެއއްަކމަކާ ފުރިހަމަކުރުމާއި ލިޔެިކުޔންތައް އަދި  މެނޭޖުކުރުމުގައި
 އުޞޫލުތަކަކުންކަން އެއް ޢަމަލުކުރަނީ ހިންގުމުަގއި  އިޖުރާއަތުތައް
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. ަމސްއޫލިްއޔަތެެކވެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ ދާއިރާގެ ޖުޑިޝަލް ކަށަވަރުކުރުަމކީ
 ިއސްމެޖިސްޓްރޭޓް  ދާއިރާގެ އުޞޫލުތައް ހަދަންޖެހޭ އެކަމަށްޓަަކއި އަދި

 .ހިންގަންވާނެެއވެ ހަދައި

މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތައް 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާ ޙަވާލުކުރުން 

މައްސަލަ ބަލާ މެޖިސްޓްރޭޓަށް މައްސަލަިއގެ ފައިލު ލިުބމުން،  )ހ(  .81
ވަނަ ބާުބ )ކޯޓުެގ  34މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނުގެ 

 ލިޔެކިޔުންތަްއ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަުކގެ ެތރެއިން، 
އެ މައްސަލަިއަގއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދަޢުވާ ފޯމާއި ލިޔުންތައް 

ސްްޓރޭޓް ނުވަތަ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ އިދާރީ ރައްދުކުރާނެ ގޮތެއް މެޖި
ނަޑއެޅުނު  ނޑަައޅަންާވނެއެވެ. އެއަށްފަހު، ކަ ސެކްޝަނުން ކަ
 އިޖުރާއަތާ އެްއގޮތަށް، ީވހާ އަވަހަކަްށ ދަޢުވާ ފޯމާއި 
އެ ފޯމާއެކުަގއި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެިކޔުންތަކާއި މަދަނީ 

އިވާ ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކޮްށފަ 101އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނުގެ 
 ލިޔުންތައް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ރައްދުކުރަންވާެނއެވެ.

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާ ގުޅޭނެ މޮބައިލް ފޯނު ނަންބަރެއް ނުވަތަ އެ  )ށ(  
ނޫން ވެސް އެހެން އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާެއއް އެނގެން އޮްތނަމަ، 
ކޯޓުން އެ ފަރާތަކަށް ފޮނުާވ ޓެކްސްޓް މެސެޖަކުން ނުވަތަ ފޯނުން 

ން އެ ފަރާތެއް ޯކޓަށް ޙާޟިރުކޮށް ދަޢުވާ ފޯމާއި ގުޅަިއގެ
ލިޔުންތައް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާ ހަވާލުކުރަން ކޯޓުން 

 އިސްކަންދޭންވާެނއެެވ. 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އިލެކްްޓރޯނިކް  )ނ(  
ވަސީލަތަކުން ޓެކްސްޓް ެމސެޖެއް ފޮނުވާނަމަ، އެ މެސެޖުގެ 
ޞައްޙަކަން ކަށަވަުރކުރެވޭެނ ކޯޑެއް ނުވަތަ ވެބް ލިންކެްއ 
ފޮނުވުމުގެ ވަސީލަތް ހުރިނަމަ އެކަން އެގޮތަށް އިްނތިޒާމު 

ން، ކަށަވަރުކުެރވޭނެ ޮގތަކަށް ކުރަންވާނެެއވެ. މި ގޮުތގެަމތި
ފޯނުން ނުވަތަ އެ ނޫން ވެްސ އިލެކްޓްރޯނިްކ ޒަީރއާައކުން ކޯޓުން 
އަންގާ އެންގުމަީކ ނުވަތަ ޮފނުވާ ޙާޟިރުވުުމގެ އަމުރަކީ ކޯޓަށް 
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ޙާޟިރުވުމަށް އަްނގަިއ އަުތން އަތަށް ރައްުދކުރާ އެްނގުމަާކ 
ން ޤާނޫނީ ބާރު ނުވަތަ ކޯޓަށް ޙާޟިުރވުމުގެ އަމުރަކާ ެއއްފަދައި

ލިބިގެންވާ، އަދި ޤާނޫނީ ޮގތުން ތަންފީޒުކުރެވޭނެ އެންުގމެއް 
 ނުވަތަ އަމުރެެކވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ބޭނުމަށް، ކޯޓުގެ ކޮންމެ މެޖިސްޓްރޭޓެއްެގ  )ރ(  
ސެކްޝަނަކަށް ސްމާްޓ ފޯނަކާއި ޯކޓުެގ ނަމުގަިއ 

ނަންބަރުތަކެްއ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނަްނބަރެއް ނުވަތަ 
ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ކޯޓުެގ މޮބައިލް ފޯނު ނަންބަރުތަކާއި ކޯޓާ 
ގުޅޭނެ އެހެން އިލެކްޓްރޯިންކ ޒަރީއާތަުކގެ މަޢުލޫމާތު ކޯޓުގެ 

 ވެބްސައިުޓަގއި ޢާންމުކޮށް ފެންނަން ހުންނަންވާނެއެވެ.

 ނުވަވަނަ ބައި 

 ރުމުގެ މަރުޙަލާ އިޚްތިލާފު އޮންނަ މައްސަލަތަކުގެ ބަޔާން ބަދަލުކު 

ފޯމާއި،  އިޚްތިލާފު އޮންނަ ބާވަތުގެ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ދަޢުވާ )ހ(  .81 ބަޔާން ބަދަލު ކުރުން 
ވަނަ މާއްާދަގއި ބަާޔންކުރާ  101މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ 

 ލިޔެިކޔުންތަްއ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ލިބުމުން،  ފޯމުތަކާއި
 އެ ލިޔުންތައް ދަުޢވާލިބޭ ފަރާތަށް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  14

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބުނެފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ދަޢުވާ  108
ފޯމާ ހަވާލުވިކަން އަންަގއިދޭ ލިޔުން )މި ަގވާއިުދގެ ޖަދުވަުލގަިއާވ 

 ފޮނުވަންޖެހޭނެއެވެ. ( ކޯޓަށް 2ފޯމު 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް ާޤނޫނީ  )ށ(  
ވަނަ  107ޝަޚްޞެއްނަމަ، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ބޭނުމަށް ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންަގއިދޭ ލިުޔމުގައި  މާއްދާގެ 
 ފަރާތެެކވެ.ސޮއިކުރަްނވާނީ އަންނަނިވި ަފރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 
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ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުްނގެ ބޯޑުގެ ނުވަތަ އެ ތަނެްއ  (1)   
ނޑައަޅާަފއިާވ ޤާނޫނީ  ހިންގާ ފަރާތުގެ ޤަރާަރކުްނ ކަ

 ުނވަތަ ؛ވަކީެލއް

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުްނގެ ބޯުޑގެ ނުވަތަ އެތަނެއް ހިންާގ  (2)   
ނަޑއަޅާފަިއވާ އެ ކުންފުީނެގ  ފަރާތުގެ ޤަރާރަކުން ކަ

 މެްއގައި ހުރި މީހެއް. ޤާހިންގުމުގެ އިސް މަ

ވަނަ  101ފޯމާއި، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  ދަޢުވާ )ނ(  
ލިެޔކިޔުން ލިބުމުން، ދަުޢވާލިބޭ  މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުރާ ފޯމުތަާކއި

)ސާދަ( ުދވަހުގެ  14ފަރާތަށް ދަޢުވާ ފޯމު ރަްއދުކުރެވޭތާ 
 ދަޢުާވއަށް ރައްދުދޭްނވާނެެއވެ.  ތެރޭގައި

ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްއާމެދު ސުވާލު 
 އުފެއްދުން 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާްޞއާމެދު ސުވާލު  )ހ(  .82
ވަނަ ާމއްދާގަިއ  101މަދަނީ އިޖުރާއަުތގެ ޤާނޫނުެގ  ،އުފައްދާނަމަ

ލިޔެކިޔުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް  ބަޔާންކުރާ ފޯމުތަކާއި
އަންނަިނވި ގޮތަށް  )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެޭރގައި  14ރައްދުކުރެވޭާތ 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 ދަޢުވާ ފޯމާ ހަވާލުވިަކން އަންަގއިދޭ ލިޔުްނ  (1)   
( ފުރިހަމަކޮށް 2)މި ގަާވއިދުގެ ޖަދުވަުލގަިއާވ ފޯމު 

 ކޯޓަށް ފޮނުވުން؛

ނަޑއަޅައި  (2)    ދިނުން ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާްޞއާމެދު ޮގތެއް ކަ
( 3އެދޭ ފޯމު )މި ަގވާއިުދެގ ޖަދުވަލުަގއިވާ ފޯމު 

 ފުރިހަމަކޮށް ކޯޓަށް ފޮނުވުން.

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާްޞއާމެދު ސުވާލު  )ށ(  
ވަނަ  101އުފައްދާފައިުނވާނަމަ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ފަރާތަށް  ލިެޔކިޔުން ދަޢުވާލިބޭ  މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުާރ ފޯމުތަކާއި
)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ދަުޢވާއަށް  14ރައްދުކުރެވޭތާ 
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 ރައްދުދޭންވާނެެއވެ. 

ދަޢުވާއަށް ރައްދު ދިނުމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދަޢުވާފޯމާއެކު    
ހަވާލުކޮށްފަިއވާ ފޯމުތަކާއި ލިޔުންތަކުަގއި އިރުޝާދު ީދފައިާވ 

 ކުރެވިދާނެެއވެ. މިގޮތުން ގޮތަކުން ކުރެ ގޮތެއް އިޚްތިާޔރު 

 ؛ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މުޅި ދަޢުާވއަށް ެއއްބަސްވުން  (1)   

ދަޢުވާގެ ަބޔަކަށް އެއްަބސްވެ އަނެއް ަބޔަްށ  (2)   
 ؛އިންކާރުކުރުން 

 މުޅި ދަޢުވާއަށް އިންކާުރކުރުން. (3)   

ކޯޓުން ލިޔެ ކިޔުންތައް 
 ބަލައިގަތުން 

ރައްުދގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކާިއ  ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާގެ  .83
ލިޔެކިޔުންތައް ބަަލއިގަތުމަށްަފހު، އެ ލިޔުންތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ތާރީޚާއި 

ނޑެްއ  ގަޑި އަދި ހަވާލުވި ުމވަްއޒަެފއް އެނގޭނޭ ގޮތަށް ޭއަގއި ޯކޓުގެ ތަްއގަ
 ޖަހަންވާނެއެވެ.

ކޯޓުން ލިޔެކިޔުންތައް ދަޢުވާކުރާ 
 ރައްދުކުރުން ފަރާތަށް 

ދަޢުވާއަށް ރައްދުދިނުމުގެ ޮގތުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ   .84
)ދޭއް( ދުވަސްތެޭރގަިއ ދަޢުވާުކާރ  2ލިޔުންތައް ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 

 ފަރާތަށް ރައްދުކުރަންވާނެެއވެ.

(1) 
 މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވުން 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަްސވާނަމަ ދަޢުވާެގ  )ހ(  .85 މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވުން 
)ސާދަ( ދުވަުހގެ ތެރޭގަިއ  14ލިޔުންތައް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއާވ  104މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
 ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ. 
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މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްަބސްވާނަމަ އެއްބަްސވާަކްނ  (1) )ށ(  
ަގިއ  4ބަޔާންކުރާނީ މި ަގވާއިުދގެ ޖަދުވަލުަގއިވާ ފޯމު 

ބަޔާންކުރާ މުޅި ދަޢުވާއަްށ އެއްބަްސވާ ފޯމުންނެއެވެ. 
ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކޯޓަށް ފޮނުވާ 

 ސިޓީއަކުންެނވެ.   

މުޅި ދަޢުވާއަށް ެއއްބަސްވަީނ ސިޓީައކުން ކަމަށްވާނަަމ،  (2)   
 މުޅި ދަޢުވާއަށް ެއއްބަްސވެ ކޯޓަށް އެކަން އަންާގއިުރ، 
 ، އެ ދަޢުާވއަކީ ަފއިާސ ހޯދުމުގެ ދަޢުވާެއއްނަމަ

އެ ފައިސާ ދައްަކއި ޚަލާްޞކުރާނެ ތާރީޚެއް ދަޢުވާލިބޭ 
ފަރާތުން ކޯޓަށް އަންގަންވާެނއެވެ. ދަުޢވާައްށ 
އެއްބަްސވާކަން ކޯޓަށް އަންާގއިރު، އެ ލިޔުުމގައި އޭާނެގ 
ޣައިރު ޙާޟިރުަގއި އެ ަމއްސަލަިއގަިއ ޙުކުމްކުރުމަްށ 

 އެދެވިދާނެެއވެ.

މުޅި ދަޢުވާއަށް ެއއްބަސްވަީނ ސިޓީައކުން ކަމަށްވާނަަމ،  (3)   
ސިޓީ އޮންނަންވާނީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ސޮއިކޮްށ 
އިނގިީލގެ ނިޝާން ޖަހާފައެވެ. އަދި އެފަރާތާ ގުޅޭޭނ 
މަޢުލޫމާތު ސިޓީގައި ހިމަނަންވާނެއެެވ. މި ސިޓީ 

 އެޓޭޗްމެންޓެްއގެ ގޮތުަގއި އީެމއިލްއިން ފޮނުވިދާނެެއވެ. 

ސިޓީ ފޮނުވީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުންކަން ކޯޓުްނ ، ސިޓީ ލިބުމުން )ނ(  
 އޭނާއަށް ުގޅައި ކަށަވަުރކުރަންވާނެެއވެ. 

ސިޓީަގއިވާ އިބާރާތުން މުޅި ދަޢުވާއަށް މުޠުލަޤުކޮށް  )ރ(  
އަންނަިނވި ދެގޮުތންކުރެ ، އެއްބަްސވާކަން ކަަށވަރު ނުުކރެވޭނަމަ

 ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވިދާެނއެވެ.

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށް އޭނާއާ ުސވާލުކޮްށ  (1)   
 ބަޔާނެއް ނެގުން؛
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އިޢުތިރާފުވެފައި ނެތް ަކމަށް ބަލައި މައްސަލަ  (2)   
 ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާއަށް ފޮނުވުން.

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދަޢުވާއަށް އެއްބަްސެވވޭނީ، ދަޢުވާކުާރ  )ބ(  
ަދޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް އެއްބަްސވުމުެގ ފަރާތަށް ޙައްޤުވާ އަދި 

އިޚްތިޔާރު އޮތް ފަރުާވއެްއ ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ކުޑަުކްއޖެއްެގ 
ފަރާތުން ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަްނ ލިބިގެންވާ ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރާ 

 ފަރާތަކަށް ދަޢުވާއަށް ެއއްބަްސވެވޭނީ ޯކޓުގެ ހުއްަދއާ ެއކުަގެއވެ.

ެއްއބަސްވުމަށް ވަިކގޮތެއް ބަޔާންޮކށްފައި މި މާއްދާގައި ދަޢުވާއަށް  )ޅ(  
އޮތް އޮތުމަކީ ޭއގެ ފަހުގެ މަރުޙަލާއެްއގައި ދަޢުާވއަްށ 

 އެއްބަްސވުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫނެވެ.

ޝަރީޢަތް ހިންގުމެއް ނެތި 
 ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދުން 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން މުޅި ދަޢުވާއަްށ ެއއްބަސްެވްއޖެނަމަ،  )ހ(  .86
އެއްބަްސވުމުގެ މަްއޗަށް ބަލައި އަޑުއެހުެމއްނެތި އެ 

ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ުނވަތަ ދަޢުވާލިޭބ 
ފަރާތަށް ކޯޓުގައި އެެދވިދާނެެއވެ. ެއގޮތަށް ކޯޓަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ 

އިން ުނވަތަ ެއގޮތަށް  05މި ގަާވއިދުެގ ޖަދުވަުލގަިއާވ ފޯމު 
އެިދއްޖެނަމައެވެ. އެ ދަޢުާވއަކީ ަފއިސާ  ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި

ހޯދުމުގެ ދަޢުވާެއއްނަމަ، ެއ ފައިސާ ދަްއކަިއ ޚަލާޞްުކރުމަށް 
ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތަށް ދިނުމަށް އެއްބަސްާވ 

 މުއްދަތު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތަށް ޙުކުމްކޮށްދިނުން އެދި ދަޢުވާކުާރ  )ށ(   

ފަރާތުން ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ޝަރީޢަތް 
ހިންގުމެއް ނެތި ދަޢުވާގެ ަމުއޟޫޢުގެ މައްޗަށް އެ މަްއސަލައިަގިއ 
މެޖިސްޓްރޭޓް ޙުކުމްކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ޙުކުމްުކރާއިުރ 

ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރާނީ ހަމައެކަނި މައްސަލަިއގެ ޙުކުމް  ޚަޞްމުން
 އިްއވުމަށެވެ. 
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މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއާވ ގޮތަށް ޙުކުމްކުާރއިރު، ެއއްވެްސ  )ނ(  
ޚަޞްމަކު އެ ޙަޞްމެއްގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކުރަްނ އެދި 
ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެ މައްސަލަިއގެ ޙުކުމްކުރާނީ އެޮގތަށް 

 އެދިފައިވާ ޚަޞްުމގެ ޣައިރު ާޙޟިރުގަެއވެ. 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުްނ ޙުކުމްކުރަނީ ފައިާސ ދެއްުކމަށް  )ރ(  
ކަމުގަިއވާނަމަ، ދަޢުާވކުރާ ފަރާތާއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް އެހެން 
ގޮތަކަށް އެއްބަްސވެފައިުނވާަނމަ، ފައިސާ ަދއްކަން ޙުކުްމކުރާނީ 

 އަންނަނިވި ގޮތަެށވެ. 

)ތިން ލައްކަ(  300,000ފައިސާގެ އަދަދަކީ  (1)   
 ރުފިޔާއަށްވުެރ ުކޑަ އަދަދެއްނަމަ، ެއ ފަިއާސ 

)ތިނެއް( ބަޔަށް ބަހާލުމުން ކޮންމެ މަހަކަށް ޖެހޭވަރަށް  3
ވަރު މަދު ނޫން އަދަދެއް ޮކންމެ މަހަކު ކޯޓަށް ނުވަަތ 
ސީދާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ަދއްކަމުން ޮގސް އެ ަފއިާސ 

މުއްދަތެއްެގ  )ތިނެއް( މަސްދުވަހަށްވުެރ ދިގު ނޫން 3
 ތެރޭގައި ދަްއކައި ޚަލާޞް ކުާރ ގޮތަށް؛

)ތިން ލައްކަ( ރުފިޔާ އާިއ  300,000ފައިސާގެ އަދަދަކީ  (2)   
)ެއއް މިލިައން( ރުފިޔާ އާ ދެމެދުެގ  1,000,000

)ހައެއް( ބަޔަށް ބަހާލުމުން  6އަދަދެއްނަމަ، އެ ފައިސާ 
ކޮންމެ މަހަކަށް ޖެހޭވަރަށްވުރެ މަދު ނޫން އަދަދެއް 
ކޮންމެ މަހަކު ކޯޓަށް ނުވަތަ ސީދާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް 

)ހައެއް( މަސްުދވަހަށްވުެރ  6ދައްކަމުންގޮސް އެ ފަިއސާ 
އްދަތެއްގެ ތެރޭަގއި ދައްަކއި ޚަލާޞް ކުާރ ދިގު ނޫން މު

 ގޮތަށް؛

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

ބަޔަށް ބަހާލުމުން ކޮންމެ މަހަކަށް ޖެހޭ ވަރަށްވުރެ މަދު 



 

 aa.thoddoo@judiciary.gov.mvމެއިލް -އީ |   6660766ފެކްސް ނަންބަރު:  |   6660766ފޯން   |މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫއއ.

 54ޞަފްޙާ 

 

ނޫން އަދަދެއް ކޮންމެ މަަހކު ކޯޓަށް ުނވަތަ ސީާދ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ދަްއަކމުން ގޮސް ެއ ފައިާސ 

)ބާރަ( މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތެއްެގ  12
 ތެރޭގައި ދަްއކައި ޚަލާޞް ކުާރ ގޮތަށް؛

( ގެ ދަށުްނ ކުރާ 3އަދި )(، 2(، )1މި މާއްދާ )ރ( ެގ ) )ބ(  
ެއއްވެްސ މަހަކު ދަްއަކންޖެހޭ  ޙުކުމެއްެގ ދަށުން

އިންސްޓޯލްމެންޓެއް ދައްކަްނޖެހޭ ތާރީޚުގައި ނުދައްކައިިފނަމަ، 
އަދި ދެ ފަރާތުން އެހެން ގޮތަކަށް އެއްބަްސވެފައިުނވާނަމަ، ނުވަތަ 
ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ަގާވއިދަކުްނ ނުވަތަ ޙުކުމަކުން އެހެން ައދަދެއް 

ނަޑއަޅާފައިުނވާނަމަ، ޙުުކމާ އެއްގޮ ތަށް ނުދައްކަިއ އޮތް ކަ
ޓްރެސްޓުގެ ުއޞުލުން އަަހރަކަށް އަދަދުގެ މަްއޗަށް ސިމްޕަލް ިއން

)އަށެއް އިންަސއްތަ( ެގ މަގުން ޖަޖްމެންޓް އިންޓްރެސްޓް  8%
ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ. މި ބަޔާންކުރެވުނު ޖަޖްމެންޓް އިންޓްރެސްޓް 

ެތރެއިން  އެރުން ހުއްޓޭނީ ޙުކުުމގެ ދަުށން ދައްކަންޖެހޭ ފައިާސގެ
ލަސްވެފަިއވާ ފައިސާ ެއުކގައި ދެްއކުމުން ނުވަތަ ޙުކުމް 
ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން ދަަރނިވެރިާޔގެ މުދާ ިވއްކުމަށް ކޯޓުން 

 ނިންމުމުން ނުވަތަ ދަރަނިވެރިޔާ ނިޔާވުމުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ރ( އަދި )ބ( ގައި ބުނެވުނު އުޞޫލުަތއް ފައިސާ  )ޅ(  
މަދަނީ މައްސަލަތަކުަގއި ކުރާ އެންމެހައި ދައްކަން އަންަގއި 

 ޙުކުމްތަކާ ގުިޅގެން ހިނގާނެެއވެ.

ސާބިތު ދަރަނީގެ ރެކޯޑު 
 ބެލެހެއްޓުން 

ދަރަނި ސާބިތުކޮށް ފައިާސ ދައްކަން އަންަގއި ކޯޓުން ކުރާ ކޮންމެ ޙުކުމެްއެގ   .87
 ސާބިތު ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ކޯޓުްނ ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. 

ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް ދަޢުވާލިބޭ 
އެއްބަސްވި ނަމަވެސް 
ޙުކުމްކުރުމަށް ކޯޓުގައި 

 އެދިފައިނުވާ މައްސަލަތައް 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަްސވި ނަމަވެްސ، ދެ ފަރާތުންކުރެ   .88
 ފަރާތަކުން އެ މައްސަލަިއގައި ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް ެއދިފައިނުވާނަމަ، 

ކުރާނީ އެކަމަށްޓަަކިއ އަޑުއެހުމެއް އެ މައްސަލަެއއްަގއި ޙުކުމް
 ބޭއްވުމަށްފަހުެއވެ. މި ާހލަތުގައި ާބްއވާނީ އެންެމ އަުޑއެހުމެކެެވ. 
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މި އަޑުއެހުމުަގއި ދެ ޚަޞްމުންކުރެން އޮޅުންފިލުވާނީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން 
ދަޢުވާއަށް ެއއްބަްސވެފަިއވާ އެއްބަްސވުމުގެ ަމއްޗަށް ބަަލއި ޙުކުމްކުރަން 

 ސަބަބެއް ެއބައޮތްތޯެއވެ. އެފަދަ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ  ހުރަސްއަޅާ
އެ ައޑުއެހުުމގައި އެ ަމްއސަލައިެގ ޙުކުމް އިްއވާނީެއވެ. ޙުކުްމކުރަން 

 ހުރަހެއް އޮތްނަމަ އެ މައްސަަލއެއް ޝަރީޢަުތގެ މަރުޙަލާއަށް ފޮނުވާނީއެވެ.

(2) 
 ދަޢުވާގެ ބަޔަކަށް އެއްބަސްވުން  

 ،ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާެގ ވަިކ ބަޔަކަްށ ެއއްބަްސާވނަމަ )ހ(  .89 އެއްބަސްވުން ދަޢުވާގެ ބަޔަކަށް 
)ސާދަ( ދުވަހުެގ  14ދަޢުވާގެ ލިޔުންތައް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ(  104ތެރޭގައި މަދަނީ އިޖުރާއަުތގެ ޤާނޫނުގެ 
 ގަިއާވގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ.

ދަޢުވާގެ ވަކި ބަަޔކަްށ އެއްބަސްވާނަމަ އެއްަބސްވާކަްނ  )ށ(  
ގަިއ  06ބަޔާންކުރާނީ މި ަގވާއިުދެގ ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 

 ބަޔާންކުރާ ދަޢުވާގެ ވަކި ަބޔަަކށް އެއްބަްސވާ ފޯމުންނެއެވެ.

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާގެ ބަަޔކަށް އެއްބަްސާވނަމަ،  )ނ(  
އެ މައްސަަލިއގަިއ ނިންމުމެއް ނިންމައިދިނުމަށް ދަޢުވާކުާރ 

)ސާދަ( ުދވަހުެގ ެތރޭގަިއ  14ފަރާތުން ހުށަހަޅާގޮތް ގިަނވެެގން 
 ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. އެގޮތަށް ކޯޓަށް އެިދ ހުށަހަޅާނީ 

އިންނެވެ. ިމގޮތުން  05މި ގަާވއިދުގެ ޖަުދވަލުަގިއާވ ފޯމު 
ށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި އަންނަނިވި ކަްނކަން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހު
 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

 އެއްބަްސވި ޢަދަދު ޤަބޫލުކޮށް ޙުކުމް ކޮށްދިނުން އެދޭކަން. (1)   

 އެއްބަްސވި ޢަދަދު ޤަބޫލު ނުކުރާކަން. (2)   

އެއްބަްސވި ޢަދަދު ޤަބޫލުކުިރނަމަވެސް، ފަިއސާ ދަްއކަްނ  (3)   
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 ޤަބޫލު ނުކުރާކަން.ޖެހޭ މުއްދަތު 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާގެ ބަޔަކަށް އެއްބަްސވެފަިއވާނަމަ، އަދި  )ހ(  .91 މައްސަލަ ނިންމައިދިނުމަށް އެދުން 
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެއްަބސްވި ަބޔަށް ކޯޓުްނ ޮގތެްއ 
ނަޑއަަޅއިދިނުމަށް އެދި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ،  ކަ
ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެއްބަްސވި ގޮތް ޤަބޫލުކޮށް މުޅި 

އިދިނުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން މައްސަލަ ނިންމަ
ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، ޝަރީޢަްތ ނުހިންގައި އެ މަްއސަަލއިަގއި 

 ކޯޓުން ނިންމުމެއް ނިންމަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތަށް ދަޢުވާގެ އެއްބަްސވި ަބޔާމެދު  )ށ(  
ނަޑއެޅުމަށްަފހު، އެ ދަޢުވާަގިއވާ ކަންތަްއތަކުެގ  ކޯޓުން ގޮތެއް ކަ

ތެރެއިން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެއްބަސްނުވާ ބަިއގެ ޝަރީޢަތް 
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަަކއި ެއ މައްސަލަ ޝަރީޢަތުގެ މަރުަޙލާއަށް 

. ދަުޢވާގެ އެްއބަސްވި ބަިއގެ މަްއޗަށް ގޮެތްއ ފޮނުވާނީއެވެ
ނަޑއަޅާނީ އެ ޤަޟިްއާޔަގއި ނެރޭ އަމުރެއްގެ ގޮތުަގއެވެ.  ކަ
އެއަށްފަހު، އެ ދަޢުާވގެ ެއއްަބސްނުވާ ބަިއގެ ޝަރީޢަތް ުކރިއަށް 
ގެންދާނީ ހަމަ އެ ޤަޟިއްޔާައށް ކުރިން ވެސް ދީފައިވާ ޤަޟިއްާޔ 

 ނަންބަރުގެ ދަށުންނެވެ. 

(3) 
 މުޅި ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރުން 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން މުޅި ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުާރނަމަ،  )ހ(  .91 ދަޢުވާގެ ދިފާޢު 
ވަނަ މާއްދާ  105ޢަމަލުކުރާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތަށެވެ. ދަޢުާވގެ ދިފާޢު  106އާއި 
ގަިއާވ  07އޮންނަންވާނީ މި ގަވާއިުދެގ ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 

 ނަމޫނާއާ އެްއގޮތަށެވެ. 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާކުާރ ފަރާތުގެ މުޅި ދަޢުާވއަށް ިއންކާރު  )ށ(  
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 ކުރާނަމަ، ދަޢުވާގެ ލިޔުންތައް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ 
)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާެގ ދިފާޢު  14

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމަށް 
ވުރެ ދިުގ މުއްދަތެްއ ދަޢުވާެގ  )ސާދަ( ުދަވހަށް 14ލިބިފައިވާ 

ދިފާޢު ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާނަމަ، އިތުރުކުރަން އެދޭ މުއްދަުތ 
ދަޢުވާ ފޯމާ ހަވާލުިވކަން އަންަގއިދޭ ޯފމުގައި 
ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. މުއްަދތު އިތުރުކޮށް ދިނުމަކީ ކޯޓުެގ 

 ،ވޭނީއިޚްތިޔާުރގައި އޮތް ކަމެެކވެ. ނަމަވެސް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެ 
 28ބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ޖުމުލަ ދަޢުވާގެ ލިޔުންަތއް ލި

)އަށާވީްސ( ދުވަހަށްވުރެ ިއތުރު ނުވާނެގޮތަކަށެެވ. މުއްދަތު 
އިތުރުކޮށްދެވޭނީ މުއްދަުތ އިތުރުކުރުމަށް ދެ ފަރާތުން 

 އެއްބަްސވާނަމަެއވެ.

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ކޯޓުން   .92 ދިފާޢުއަށް ޖަވާބުދިނުން 
ފޮނުވަންވާނެެއވެ. ދަޢުާވގެ ިދފާޢު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ލިބުމުން ދިފާޢުގެ 

 )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ަގވާއިުދެގ ޖަދުވަލުގަިއވާ  14ރައްދު 
 އިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.  08ފޯމު 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ދަޢުވާގެ ދިފާޢުގެ ރައްުދަގއި ދޭ  )ހ(  .93  ގެ ޖަވާބަށް ރައްދު ދިނުން ދިފާޢު 
ޖަވާބު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ފޮނުވަިއ، ެއކަމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން 

)ސާދަ( ދުވަހުގެ މުއްދަެތއް ޯކޓުން  14ހުށަހަޅާ ޖަވާބު ދިނުމަށް 
ޢުގެ ރައްުދގަިއ ދޭ ަޖވާބަށް ދީ އަންގަްނވާނެެއވެ. ދަުޢވާެގ ދިފާ

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ރައްދު ދޭނީ މި ގަާވއިދުެގ ޖަދުވަުލގަިއވާ 
 އިންނެވެ.  09ފޯމު 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެމަތިން ދިފާޢުގެ ރައްދުގައި ޖަވާބު  )ށ(  
ހުށަހަޅަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތަުކންނަމަ، 
ދިފާޢުއަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ މުއްދަތު،  ދަޢުވާގެ ލިޔުންތަްއ ލިބޭ 

)އަށާވީސް( ުދވަހަށް ވުރެ އިތުރު  28ތާރީޚުން ފެށިގެން ޖުމުލަ 
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 ތިން އިތުރު ުކރެވިދާނެެއވެ.ނުވާނެ ގޮުތގެމަ

 ރައްދު ދަޢުވާ 
 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަްށ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ރައްދު ދަޢުވާއެްއ   .94
ހުށަހަޅާނަމަ، އެގޮތުން ހުށަހަޅާ ރައްދު ދަޢުވާ ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިުދގެ 

ިއންނެވެ. ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުްނ ހުށަހަޅާ ރައްދު  10ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 
 ެއވެ. ދަޢުވާ ގެ ފޯމު ހުށަހަޅާނީ ދަޢުވާގެ ދިފާޢުއާ އެުކގަ

ފަހުން ރައްދު ދަޢުވާއެއް 
 ހުށަހެޅުން 

ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ރައްދު ދަޢުވާއެއް ހުށަހަޅާނަމަ، ރައްދު   .95
 11ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްަދއަްށ އެދި މި ގަާވއިދުެގ ޖަދުވަުލގަިއވާ ފޯމު 
މަށް އިން ހުށަޅަންވާނެއެެވ. މިފަދަ ރައްދު ދަޢުވާއެއް ކުރިައށް ގެންދިއު

ކޯޓުން ހުއްދަ ދޭނީ، ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅިއިރު އެފަދަ ރައްދު ދަޢުވާއެްއ 
 ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމަށް ބެލެވޭނެ ސަބަބެއް ނެތްނަމައެވެ.

 ރައްދު ދަޢުވާަގއި ދަޢުވާކުާރ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތެއްގެ މަްއޗަށް   .96 ޚަޞްމަކު އިތުރުކުރަން އެދޭ ފޯމު 
ދަޢުާވއެްއ ރައްުދ ކުރަްނ އެދޭނަމަ، ަރއްދު ދަޢުާވ ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އެ 

 ފޮނުވަންާވނެއެވެ. 12ޚަޞްމު އިތުރު ކުރުމަށް ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 

 އިތުރު ދަޢުވާ 
 

ދަޢުވާލިބޭ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ތިބެފައި، ެއއިން ފަރާތަކުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް   .97
ނުމަށް އެއްބަސްވާނަމަ، ިއތުރު ދަޢުވާއެއް ދީފައިވާ ެގއްލުމެއްގެ ބަދަލު ދި

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ިއތުރު ދަޢުވާ ހުށަހަޅަންވާނީ މި ގަވާއިުދގެ 
 އިންެނވެ.  13ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 

ފަހުން އިތުރު ދަޢުވާއެއް 
  ހުށަހެޅުން 

ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހަޅާ ވަގުުތ ފިޔަވާ އެހެން ަވގުތެްއގައި ިއތުރު  )ހ(  .98
ދަޢުވާއެއް ހުށަހަޅާނަމަ، ެއކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދެންވާެނއެވެ. 
އިތުރު ދަޢުާވ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭނީ މި ަގާވިއދުގެ 

ިއންނެވެ. މިފަދަ ދަޢުވާެއއް ުކރިއަްށ  11ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 
ގެންދިއުމަށް ކޯޓުން ހުއްދަ ދޭނީ، ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅިއިރު، 

އެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނެ އިތުރު ދަޢުވާ
 ސަބަބެއް ނެތްނަމައެވެ.

އިތުރު ދަޢުވާއެއް ޯކޓުން ބަލައިގަންނާނީ ނުވަތަ މައުޟޫޢީ  )ށ(  
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ދަޢުވާއާެއކު ކުިރއަށް ގެންާދނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ާޤނޫނުގެ 
ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން އެ މައްސަލައަކީ ައސްލު  159

ޢީ މައްސަލަާއއެުކ ހިންގެން އޮތް މަްއސަލައެްއ މައުޟޫ
 ކަމަށްވާނަމަެއވެ. 

ހިނގަމުންދާ މައުޟޫޢީ މައްސަލަިއގައި އިތުރު ދަޢުވާެއއް  )ނ(  
ކޮށްފައިވާނަމަ، އަދި އެ ަދޢުވާއަީކ މައުޟޫޢީ ަމއްސަަލއާެއކު 
ހިންގުމަށް ނިންމާ މައްސަލައެއްނަމަ، މައްސަލަ ހިންގާނެ ގޮތުެގ 

 އިރުޝާދު ކޯޓުން ދޭންވާނެެއވެ. 

ދިފާޢު ހުށަހަޅާއިރު ރައްދު 
 ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ އިތުރު 

 ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުން 

ދިފާޢު ފޯމާއެކު ރައްދު  ،ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދިފާޢު ހުށަހަޅާއިރު )ހ(  .99
ދަޢުވާއެްއ ނުވަތަ އިތުރު ދަޢުވާެއއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ރައްދު 

ދަޢުވާއަށާއި އިތުރު ދަޢުވާައށް ދިފާޢު ހުށަހެޅުމަށް އެ ރައްދު 
ދަޢުވާ އަދި އިތުރު ދަޢުާވ ަރއްދުވާ ޚަޞްމަށް އަްނގައި، މަތީގަިއ 

ތުރު ދަުޢވާއަްށ ބުނެވުނު ތަރުތީބުން އެ ރަްއދު ދަޢުވާއަށާއި އި
 ދިފާޢު ހުށަހަޅައި އެ ދިާފޢުއަށް ޖަވާބު ދިނުމަށާިއ އަދި 
އެ ޖަވާބަށް ަރއްދު ދިުނމުގެ މަރުޙަލާ، ކޯޓުްނ ުކރިއަށް 

 ގެންދަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަން ފުރިހަމަވުމުން  )ށ(   
 ނިމުނީއެވެ. މައްސަލަިއގެ ބަޔާން ބަދަލުކުުރމުގެ މަރުޙަލާ

ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 
 އިތުރުކުރަން އެދި ހުށަހެޅުން 

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމުގެ މަުރޙަލާގައި އެްއވެސް ޚަޞްެމއްގެ ފަރާތުން   .111
ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަިއފިނަމަ، މުއްދަތު 

އިތުރުކޮށްދޭކަން ުނވަތަ ޫނންކަން އަދި އިތުުރކޮށްދޭ މުއްދަތު ެއގޮތަށް 
ގެ ތެރޭގައި ކޯޓުން )ދޭއް( ދުވަހު 2މު އެދޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ޚަޞް

ނަޑއަަޅއި ެއގޮތަށް އެދި ހުށަހެޅި ޚަޞްމަށާއި މަްއސަލައިގެ އަނެްއ  ކަ
 ޚަޞްމަށް އެކަން ލިޔުމުން ައންގަންވާނެެއވެ.
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 ދިހަވަނަ ބައި 

 ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކުރާ ޙުކުމް 

ވަނަ މާއްދާގެ  100 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  .111 ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކުރުން 
ދަުޢވާާއުގޅޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކާ ޙަވާލުވުމަށްފަހު،  ދަށުން، ދަޢުވާ އާއި

 މާއްާދގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ވަނަ 103މި ޤާނޫނުގެ 
އެއްބަްސވެަފއިނުވާނަމަ އަދި  )ސާދަ( ުދވަހުގެ ުމއްދަތުގަިއ، ދަޢުާވއަށް 14

ނުވާނަމަ، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާފައި  ދަޢުވާއަށް ދިފާޢެއް
ދިހަވަނަ ބާބުަގއި  މައްސަލަ ނިންމައި، މަދަީނ އިޖުރާއަުތގެ ޤާނޫނުގެ 

ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން 
ޣައިރު ޙާޟިރުގަިއ ކުާރ  .ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް އެެދވިދާނެެއވެ 

 26ހުށަހަޅާނީ މި ގަާވއިުދގެ ޖަދުވަލުަގއިވާ ފޯމު ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދި 
 އިންނެވެ.  

ދިފާޢު ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ 
 މުއްދަތު އިތުރުކުރުން 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް ދިފާޢެއް ހުށަހެޅުމަށް ލިބިފައިާވ  )ހ(  .112
)ސާދަ( ދުވަުހގެ މުއްދަުތ އިތުރުކުރުމަށް ކޯޓަްށ ހުށަހަޅައި،  14

ކޯޓުން ދީފައިވާނަމަ، ޣައިރު ޙާިޟރުގަިއ އެ ހުއްދަ 
ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ އެގޮތުްނ 
އިތުރުކުެރވުނު މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހަޅާފައި 

 ނުވާނަމައެވެ.

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމުގެ ަމރުޙަލާގައި ެއއްވެްސ ަޚޞްމަކު  )ށ(  
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި، ބަޔާން ކޯޓަށް 
ހުށަނާޅައި، މުއްދަތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ވާޖިބާ ޚިލާފުވެއްެޖނަމަ، 

ދިހަވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ  މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
ވަނަ މާއްދާގަިއ  105މި ގަާވއިުދގެ ، ގޮތުގެމަތިން

ފޯމުން ޣައިރު ޙާޟިރުގައި އެ ަމއްސަަލއިަގއި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ
ޙުކުމް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު، ކޯޓުެގ 
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 އެންގުމާ ޚިލާފުނުވާ ޚަޞްމަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

މި މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ޣައިރު ޙާޟިރުގައި މަްއސަލަ  )ނ(  
މަްއޗަށް ބަލައި އަދި ނިންމަންވާނީ، ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ 

އެ މައްސަލަެއއްަގއި ޙާޟިރުވާ ފަރާތެއްގެ ވާހަކަ ައޑުެއހުމަށް 
 ފަހުގައެެވ.

ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކޮށް 
 ދިނުމަށް ހުށަހެޅުން 

ވަނަ މާްއދާގައި  117މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނުގެ  )ހ(  .113
ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބާވަތްތަުކެގ ދަޢުވާތަކާ ގުިޅގެން ޣައިރު 
ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކޮށް ދިނުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާނަމަ، 

 26އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާނީ މި ގަާވއިދުގެ ޖަުދވަލުަގިއވާ ފޯމު 
 އިންނެވެ. 

ވަނަ މާްއދާގައި  117މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނުގެ  )ށ(  
ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބާވަތްތަުކެގ ދަޢުވާތަކާ ގުިޅގެން ޣައިރު 
ޙާޟިރުގައި ޙުކުްމކޮށް ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ އެ ދަޢުވާަގއި 

 118 ،ވަނަ މާއްާދ ާއއި 117މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނުެގ 
ވަނަ ާމއްދާ  120ާއއި، ވަަނ މާއްދާ  119ވަނަ މާއްދާ ާއއި، 

އަދި ، ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވެ 121އަދި 
ދަޢުވާއާުގޅޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކާ  ދަޢުވާ ފޯމާއި

)ސާދަ( ދުވަހުެގ  14ޙަވާލުވުމަށްފަހު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން 
ތެރޭގައި ދަުޢވާ ފޯމާ ހަވާުލިވކަން އަްނގައިދޭ ލިޔުން ުނަވތަ އެ 

 ދިފާޢެއް ހުށަހަޅާފަިއ ނެތްނަމައެވެ. އަށްދަޢުވާ

ވަނަ މާއްާދގެ )އ( ގަިއ  409މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ  )ހ(  .114 އަމުރު ރައްދުނުވުން 
 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ހާލަތުަގއި ޣައިރު ޙާޟިރުަގއި ުޙކުމްުކރުމުގެ 
 ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެްނވެެއވެ. އަދި އެފަދަ ަމއްސަލަަތކުަގއި 
 ޣައިރު ޙާޟިރުަގއި ޙުކުމްކުާރނީ، މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނުެގ 

 ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ އިޖުާރއަތާ ެއއްގޮތަެށެވ.  409
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއާވ ގޮުތގެމަތިން ޣައިރު ާޙޟިރުގަިއ  )ށ(  
މައްސަލަ ނިންމަންވާނީ، ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަުކގެ މައްޗަްށ 

އަދި އެ މައްސަލަެއްއގައި ޙާޟިުރވާ ފަރާތެއްގެ ވާހަކަ ބަލައި 
 އަުޑއެހުމަށް ފަހުގައެވެ.

ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކުރާ ޙުކުމް 
   ބާޠިލު ކުރުމާއި ބަދަލުކުރުން 

 
 

 ޣައިރު ޙާޟިރުަގއި ކުރާ ޙުކުމް ބާޠިލުކުރަން ނުވަަތ ބަދަލުކުރުމަށް   .115
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާނަމަ،  124މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

އިންެނވެ.  27އެގޮތަށް ހުށަހަޅާނީ މި ގަާވއިދުގެ ޖަުދވަލުަގއިާވ ފޯމު 
މިގޮތަށް ބެލެވޭ މައްސަލަތައް ބަލާނީ އައު ޤަޟިްއޔާ ނަންބަރެއް ދީގެންނެވެ. 

އިގެ ޤަޟިްއޔާ އަދި އައު ޤަޟިްއޔާަގިއ މުރާޖަޢާކުރެވުނު މައްސަލަ
 ނަންބަރަށް ހަވާލާދޭންވާނެއެވެ. 

 އެގާރަވަނަ ބައި 

 ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ނުބާއްވައި މައްސަލަ ނިންމުން 

ޝަރީޢަތް ނުހިންގައި މައްސަލަ 
 ނިންމުން 

އެ މައްސަލައަކީ ކޮންމެ ބާވަެތއްގެ މަދަނީ މައްސަލައެއް ކަަމށް ވީނަމަވެސް،   .116
ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބުނެފައިާވ  164ޤާނޫުނެގ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ 

ހާލަތްތަކުގައި ޝަރީޢަތް ނުހިންގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ނުވަަތ 
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް މައްސަލައެއް ނިންމުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ޝަރީޢަތް ނުހިންގައި މައްސަލަ 
 ނިންމައި ދިނުމަށް އެދުން 

ޝަރީޢަތް ނުހިންގައި މަްއސަލަ ނިންމައި ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަާޅ   .117
ވަަނ  165މައްސަލަތައް ކޯޓުން ނިންމާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން  167ވަނަ މާްއދާއާއި  166މާއްދާއާިއ، 
މައްސަލަ  ޚަޞްމަކު އެދި ހުށަހެޅުމުންނެވެ. މައްސަަލއިެގ ައޑުއެހުމެްއ ނެތި

ނިންމައިދިނުމަށް އެދި ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާނަމަ ހުށަހަޅަންވާނީ، މި ަގާވއިދުެގ 
 އިންނެވެ.  5ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 
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 ބާރަވަނަ ބައި 

 އިޚްތިލާފެއް ނެތް ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާއަށް ރައްދު ދިނުން 

މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުން 
 ރައްދުކުރުން 

ވަނަ ބާބުަގއި ބުނެފައިވާ އިޚްތިލާފެްއ  15އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ މަދަނީ   .118
އެ ފޯމާިއ  ،ނެތް ބާވަތުގެ ަމއްސަލަތަުކގެ ފޯމާއި ލިޔުންތައް ކޯޓަށް ލިުބމުން

ލިޔުންތައް ދަޢުވާ ރައްދުާވ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށް ކޯޓުްނ 
ބާވަތުގެ ދަޢުާވ  ރައްދުކުރަންވާެނއެވެ. އެ ލިޔުންތަކާއެކު "އިޚްތިލާެފއް ނެތް

ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަްނގާ ލިުޔން" ދަޢުވާ ފޯމާއެކު ނުވަތަ ަމއްސަލަ ހުށަހަޅާ 
ފޯމާއެކު ދަޢުވާލިބޭ ަފރާތަށް ނުވަތަ ފަރާތްަތކަށް ކޯޓުްނ 
ހަވާލުކުރަންވާެނއެވެ. "އިޚްތިާލފެއް ނެތް ބާވަުތގެ ދަޢުވާ ޯފމާ ޙަވާލުިވކަްނ 

ގައިާވ  28އިދުގެ ޖަދުވަލުގެ ޯފމު އަންގާ ލިޔުން" އޮންނަންވާީނ މި ގަވާ
 ނަމޫނާއާ އެްއގޮތަށެވެ. 

އިޚްތިލާފެއް ނެތް ބާވަތުގެ ދަޢުވާ 
ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންގާ ލިޔުން 

 ހުށަހެޅުން 

ވަނަ ބާބުގައި ބުނެަފއިވާ  15މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ  )ހ(  .119
ދަޢުވާަތކުަގއި އިޚްތިލާފެއް ނެތް ބާވަތުގެ މައްސަލަތަުކގައި ނުވަތަ 

ދަޢުވާގެ ދިފާޢެްއ ނުވަަތ ަރއްދެއް ވަިކ ފޯމަކުން ހުށަހަޅާކަށް 

ނުޖެހޭނެއެވެ. އޭގެ ބަދަލުަގއި، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދަޢުވާެގ 
)ސާދަ( ދުވަހުގެ ެތރޭގަިއ  14 ލިޔުންތައް ލިބުމުން،

ޚްތިލާފެއް ނެތް ބާވަތުގެ ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންާގ އި"

 ލިޔުން" 
ދަޢުވާލިބޭ ، ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. އެ ލިޔުމުަގއި  ފަރާތުން އެ

އިންކާރުުކރާނަމަ އެ ކަމާއި، ދަޢުވާ ފޯމުގައި  ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް
ފަރުވާއެއް ހޯދުމަށް އެދޭނަމަ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަރުވާ ނޫން އެހެން

 ބަާޔންކުރަންވާނެެއވެ.  އެ ފަރުވާައކީ ކޮަބއިކަން

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކިތާބީ ހެކި ހުށަހަޅަން އެދޭނަމަ، އެފަރާތުން  )ށ(  

ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންގާ އިޚްތިލާފެއް ނެތް ބާވަތުގެ "

ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. އަދި  ލިޔުން" ހުށަހަޅާއިރު، ކިތާީބ ހެކިވެސް 
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ހުށަހަޅަން  ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެއްވެސް ޝަފަހީ ހެއްކެއް
 ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުިވކަން އަްނގާ ިލޔުން ބޭނުންވާނަމަ،

  .ހުށަހަޅާއިރު، އެކަން ވެސް ަބޔާންކުރަންވާެނއެވެ 

ތަރިކަ މުދަލަކާ ގުޅިގެން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ  )ނ(  
ން އަންާގ "އިޚްތިލާފެއް ނެތް ާބވަތުެގ ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާުލވިކަ

މިންވަރާއި، ެއ  އްެގ މަޞްލަޙަތު އޮތްލިޔުން" ގައި އެ ވާރިޘެ 
މުދަލުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު އޮތް 
މިންވަރާމެދު ދެބަސްވާނަމަ އެ ކަމަާކއި އެކަމުެގ ސަަބބުތައް 
ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. އަދި ތަރިކަ މުދަލުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާެއްއ 

 އޮތްނަމަ އެކަމެްއވެސް ބަޔާްނުކރަންވާނެެއވެ.

ތަ ވަިޞއްޔަތުްނ ދޭ މައްސަލައެްއގައި ދެނީ ކޮން ހިބައިން ނުވަ )ރ(  
އެްއޗެްއކަމާއި، ލިބެނީ ކޮންބަޔަކަށް ކަމާއި، އެ ދިނުމުގަިއ 
ނުހިމެނޭ އިޢުތިރާޒުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބޭ މީހުންނަކީ ކޮބައިކަްނ 
ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. މި ަހއްޤު ލިބޭ މީހުންނަކީ ހިބައާިއ 

ރިންނާއި، އުފަންދަރިންނާއި، ވަޞިްއޔަތުަގއި ނުހިމެނޭ ައނބި/ފި
 މަރުވެފައިވާ ދަރިްނގެ އުފަންަދރިންނާއި މައިންބަފައިންނެވެ.

 ތޭރަވަނަ ބައި 

 އިޚްތިލާފު އޮންނަ ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ 

ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާއަށް ފޮނުވާ 
 މައްސަލަތައް 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އިޚްތިލާފު އޮންނަ މަދަނީ ދަޢުވާތަކުގެ ތެރެއިްނ،   .111
 ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާއަށް ގެްނދަންވާނީ އަންނަނިވި މައްސަަލތަކެވެ. 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މުޅި ދަޢުވާއަްށ  )ހ(  
އެއްބަްސވެ ހުށަހަޅާފަިއވާ ޯފމުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަމުން 
ދަޢުވާއަށް މުޠުލަޤު ގޮތެްއގައި އެއްަބސްވެަފިއވާކަން 

 ކަށަވަރުނުކުެރވޭ މައްސަލަަތއް؛  
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ެއއްބަްސެވފައިވާ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާެގ ބަޔަކަްށ  )ށ(  
މައްސަލަތަކުަގއި، އެ ދަޢުާވަގއި ެއއްބަސްނުވާ ބަޔާމެދު ޮގތެއް 

ނަޑއަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތަްއ؛  ކަ

ހުށަހަާޅފައިވާ  ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއަްށ އިންކާރުކޮށް ދިފާޢު )ނ(  
 ؛މައްސަލަތައް

ނުވަތަ ޣައިރު ޙާޟިރުަގއި ކޮށްފަިއވާ ޙުކުމް ބަދަލުކުރުމަށް  )ރ(  
 ބާޠިލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް؛

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް އެއްބަްސވެފަިއވާ މައްސަލަަތކުެގ  )ބ(  
ތެރެއިން، ޝަރީޢަތް ނުހިންގައި ުޙކުމްކުރުމަށް އެދިފަިއނުވާ 
މައްސަލަތަކުގެ ތެެރއިން، ޝަރީޢަތް ނުހިންގައި ޙުކުމްކުރުމަށް 
ހުރަސް އެޅޭ ސަބަބެްއ އޮތް ކަމަށް މައްސަަލ ބަލާ 

 މައްސަލަތައް.ށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މެޖިސްޓްރޭޓަ

ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވޭ މައްސަލަތައް 
 ބެހިގެންވާ ބައިތައް 

މަްއސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް ިހންގޭނީ،  ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވާ )ހ(  .111
 ޓްރެކަކުންނެވެ. އަންނަނިވި ތިން ޓްރެކުންކުރެ

 ކުދި މައްސަލަތަުކގެ ޓްރެކް؛ (1)   

 އަވަސްިނޔާގެ ަމއްސަލަތަުކގެ ޓްރެކް؛ (2)   

 .ބޮޑެތި މައްސަލަތަުކގެ ޓްރެކް  (3)   

 ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވޭ މައްސަަލއެްއގެ ޝަރީޢަތް ހިްނގާނެ ޓްރެކް )ށ(  
ނަޑއަޅާނީ، މަދަނީ އިޖުރާައތުގެ ޤާނޫނުގެ  ވަނަ ބާބުގައި  16ކަ

 .ބަޔާންކުރާ ގޮުތގެ މަތިން ކޯުޓންނެވެ

ނަޑއެޅުމުން، )ނ(   އެކަން ައންގަިއ،  މައްސަލަ ބަލާނެ ޓްރެކް ކަ
ނޑަެއޅުމުގެ ނޯޓިސް  މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމުންނަށް ޓްރެކް ކަ

ކޯޓުން ދޭންވާނެއެެވ. މި ނޯޓިސް އޮންނަންވާނީ މި ގަާވއިދުެގ 



 

 aa.thoddoo@judiciary.gov.mvމެއިލް -އީ |   6660766ފެކްސް ނަންބަރު:  |   6660766ފޯން   |މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫއއ.

 66ޞަފްޙާ 

 

 ަގއިވާ ަނމޫނާއާ އެްއގޮތަށެެވ. 30ޖަދުވަލުގެ ފޯމު 

 ސާދަވަނަ ބައި 

 އިޚްތިލާފު އޮންނަ މައްސަލަތަކުގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން 

ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލަެއްއގެ އިބްތިދާީއ   .112 އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން 
އަުޑއެހުމެއް ނުވަތަ އަުޑއެހުންތަކެއް ާބއްވަްނވާނެެއވެ. އިބްތިާދީއ 

 އަުޑއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންާދނީ މެޖިސްޓްރޭޓެވެ.

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި 
 ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

އަްނނަނިވި ކަންތައްތައް މެޖިސްްޓރޭޓް އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުމުަގއި  )ހ(  .113
 ކުރަންވާނެެއވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  185މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  (1)  
ގަިއވާ ކަންކަން ސާފުކޮށް ެއ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ 

ނޑައެޅުްނ؛  ކަންކަން ކަ

 މައްސަލަ ކުރިއަށް ދާނެ ގޮުތެގ އިރުޝާދު ދިނުން؛ (2)  

މައްސަލަިއގެ އަުޑއެހުން ނިންމާނެ ތާރީޚު ބަޔާންކޮށް،  (3)   
މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތުެގ ައުޑއެހުންތައް ބާްއވާނެ ާތވަލު 
އެކުަލވާލައި އިޢުލާންކުރުން؛ އަދި އެ ތާވަލު ލިޔުމުން 

 ޚަޞްމުންނާ ހަވާލުކުރުން.

 މައްސަލަިއގެ ވަކީލުންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓުން ޗުއްީޓ ނެުގމުގަިއ  )ށ(  
( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ާތަވލަށް 3މާއްދާގެ )ހ( ެގ )މި 

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ.
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ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ 
 ހައްލުކުރަން އެދި ހުށަހެޅުން 

އިބްތިދާއީ ބައްދަުލވުމުަގިއ ކޯޓުން ބޭރުގައި ަމއްސަލަ  )ހ(  .114
ހައްލުކުރުމަށް ދެ ޚަޞްމުން އެއްބަްސވެއްޖެނަމަ މަދަނީ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގަިއވާ ގޮތަށް  186ޤާނޫނުގެ އިޖުރާއަތުެގ 
އެ ފުރުޞަތު އެ ފަރާތްތަކަށް ދެވިއްޖެ ކަުމގެ ނޯޓިސް 

 186ޚަޞްމުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ. މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ަދށުން ކޯޓުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިހާއި

ންނަންވާނީ އެއް އެ މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން ެނރެންޖެހޭ އަމުރު އޮ
ަގއިވާ ނަމޫނާއާ 29 މި ގަާވއިުދގެ ޖަދުވަލުގެ ފޯމު  ،ލިޔުމެއްަގއި

 އެްއގޮތަށެވެ. 

މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭުރގައި ަހްއލުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ޢަމަލުކުރާނީ  )ށ(  
 މާއްދާަގއިވާ ގޮތަެށވެ.  186މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ަހއްލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުިދނުމަށް ކޯޓުން ބޭރުަގއި މައްސަލަ  )ނ(  
އެކަމުގެ ނޯޓިސް މަްއަސލައިގެ  ،ކޯޓުން ނިންމައިފިނަމަ

 ޚަޞްމުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ. މި ނޯޓިސް އޮންނަްނވާނީ 
 ގަިއވާ ނަމޫނާއާ އެްއގޮތަެށވެ.  30މި ގަާވއިދުގެ ޖަދުވަުލގެ ފޯމު 

ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ 
ޙައްލުކުރެވުނުކަން ނުވަތަ 

 ނޫންކަން އެންގުން 

ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ދެވުނު ފުރުޞަތުގަިއ  )ހ(  .115
މައްސަލަ ހައްލުވެއްޖެކަން ުނވަތަ ނުވާކަމުގެ ނޯޓިސް، ެއންމެ 
ލަސްވެގެން އެ މުއްދަތު ަހމަވާ ދުވަހު ނުވަތަ އޭެގ ކުރިން 
ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކޯޓަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ. މި ނޯޓިސް 

ގައިވާ ނަމޫނާއާ  30ނަންވާނީ މި ގަވާއިުދގެ ޖަދުވަލުގެ ފޯމު އޮން
އެްއގޮތަށެވެ. ބަޔާްނކުރެވުުނ މުއްދަތުގައި ނޯޓިސް ދީފައި 
ނެތްނަމަ، ކޯޓުން މައްަސލަ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތެްއ 
ޚަޞްމުންނަށް އެންގުމަށްޓަކަިއ އިރުޝާދު ދިނުމަށް އަޑުއެހުމެއް 

 ބާއްވަްނވާނެެއވެ.

ދެ ޚަޞްމުން އެއްބަސްވާަނމަ، ކޯޓުން ބޭރުގައި މަްއސަލަ  )ށ(  
ހައްލުކުރުމަށް ދެވުނު ފުރުޞަތު އިތުރުކޮށްދެވިދާނެެއވެ. ނުވަތަ 
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މުއްދަތު ކުރުކޮށްެދވިދާނެެއެވ. ކޯޓުން ބޭުރގަިއ މަްއސަލަ 
ހައްލުކުރުމަށް ދެވުނު ފުރުޞަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނީ ދެ ފަރާތުން 

ފޮނުވާފައިވާނަަމއެވެ. މި ގޮތަށް  އެކަމަށް އެދި ކޯޓަށް ސިޓީ 
ފޮނުވާ ސިޓީގައި އިތުުރޮކށްދޭން އެދި ހުށަހަޅާ މުއްދަތު 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

ކޯޓު މަރުޙަލާގައި  މައްސަލަ 
 ހައްލުކުރަން އެދި ހުށަހެޅުން 

ޙައްލުކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި، ޯކޓު މަރުޙަލާގަިއ  ކޯޓުން ބޭރުގައި މަްއސަލަ  .116
ފުރުޞަތަކަށް މައްސަލަިއެގ ޚަޞްމުންނަށް  ޙައްލުކުރުުމގެމައްސަލަ 

 އެެދިވދާނެއެވެ.  އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުމުަގއި

ކޯޓު މަރުޙަލާގައި  މައްސަލަ 
 ހައްލުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު 

 ކޯޓު މަރުޙަލާގައި ަމއްަސލަ ހައްލުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ހާލަތުގައި،   .117
ލުކުރަން މަަދނީ އިޖުރާއަތުެގ އެ މައްސަލަައކީ ކޯުޓގެ މަރުޙަލާގައި ހައް

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން އެކަށޭނަ މަްއސަލައެއް ކަމަްށ  187ޤާނޫނުގެ 
 187މެޖިސްޓްރޭޓަށް ޤަބޫލުކުރެވިްއޖެނަމަ، މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ަގއިވާ ޮގތަށް އެއީ ކޯުޓގެ މަރުޙަލާަގއި އެ ފުރުޞަތު ެއ 
 ކަުމެގ ނޯޓިސް ޚަޞްމުންނަށް ދޭންވާނެއެެވ. ފަރާތްތަކަށް ދެވިއްޖެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ެގ ދަށުން ކޯޓުން  187މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
ދޭންޖެހޭ ނޯޓިހާއި އެ މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން ެނރެންޖެހޭ އަމުރު 

ގައިާވ  29އޮންނަންވާނީ އެއް ލިޔުެމއްަގިއ، މި ގަވާއިުދގެ ޖަދުވަލުގެ ޯފމު 
 ގޮތަށެވެ. ނަމޫނާއާ އެއް 

ކޯޓު މަރުޙަލާގައި  މައްސަލަ 
 ހައްލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ަމއްސަަލ ބަލާ  ،ކޯޓު މަރުޙަލާގަިއ މައްސަަލ ހައްލުކުރަން )ހ(  .118
މެޖިސްޓްރޭޓް ނިންމައިފިނަމަ ތިރީގައި މިވާގޮތަށް ޯކޓުން 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ހައްލުކުރަން ނިންމިކަމުގެ ކޯޓު މަރުޙަލާގައި މައްސަަލ  (1)   
ނޯޓިސް ޚަޞްމުންނަށް ދިނުމާއެކު މައްސަލަިއގެ ފައިުލ 

 އިސް މެޖިސްޓްރޭޓަށް ފޮނުވުން.

މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުަގއި އެހީތެރިވެދޭނޭ މެޖިސްޓްރޭޓެްއ  (2)   
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 ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުްނެގ ތެރެއިން ޢަްއޔަންކޮށް، 
 މައްސަލައިގެ ފައިލު ހަވާލުކުރުން؛ މެޖިސްޓްރޭޓަށް

، މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުަގއި އެހީތެރިވެދޭ މެޖިސްޓްރޭޓް (3)   

ވަނަ ބާބުގަިއވާ ގޮތަްށ  18މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
 މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

އެްއ މެޖިސްޓްރޭޓަކު މަަސއްަކތްކުރާ ނުވަތަ ަހވާލުވެަފއިވެަފއިާވ  )ށ(  
ކޯޓެްއގަިއ، ކޯުޓ މަރުޙަލާގައި ަމއްސަލަ ހައްލުކުުރމުގަިއ 
 ޚަޞްމުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ މަސައްކަތް ުކރާނީ 

 އެ މެޖިސްޓްރޭޓެކެވެ.

 މެޖިސްޓްރޭޓުން  އެހީތެރިވެދޭނޭ ހައްލުކުރުމުަގއި  މައްސަލަ )ނ(  
 ވަކި މައްސަލަތަކުގެ  ހަވާލުކުެރވޭ ެއގޮތުން ޢައްޔަންކޮށް

 ތަްއޔާރުކޮށް  ާދއިރާެގ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ރަޖިސްޓަރީއެއް
 ހައްލުކުރުމުގައި  މައްސަލަ އަދި . ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ

 ވަރަކަށް  މެމުންދާނި މަސައްކަތް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ އެހީތެރިވެދޭނޭ
 .ގެންދަންވާނެއެވެ މަކުރަމުންއަދާހަ ރަޖިސްޓަރީ މި ގަާވއިދުން

މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ 
 ބައްދަލުވުމުގެ ނޯޓިސް ދިނުން 

މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުަގިއ އެހީތެރިވެދޭ މެޖިސްޓްރޭޓަށް  )ހ(  .119
މައްސަލަިއގެ ފައިލު ލިބުމުން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ުފރަތަމަ 
 ބައްދަލުވުން ބޭްއވުމުގެ ނޯިޓސް ޚަޞްމުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

 30މި ގަވާއިުދގެ ޖަދުވަލުގެ ފޯމު މި ނޯޓިސް އޮންނަންވާނީ 
ނޯޓިހުގައި ަބޔާންކުރާ ތާީރޚަކީ ވެ. ގަިއވާ ނަމޫނާއާ ެއއްގޮތަށެ 

 މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ފޮުނވުމަށް ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން 
)ހަތެއް( ދުވަހަށްވުެރ ފަހުގެ ތާރީޚެއް ކަމުގައި  7

 ވެގެންުނވާނެެއވެ. 

ކޯޓު މަރުޙަލާގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމަށް  )ށ(  
ގެ ޚަޞްމުންގެ ފަރާތުން މައްސަލައިެގ ހާޟިރުވާއިރު މައްސަަލއި
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ޚުލާޞާއެއް ތަްއޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އެ ޚުލާާޞގަިއ 
 އަންނަނިވި ކަންތައްަތއް ހިމަނަންވާނެެއވެ.

 ؛ޚަޞްމުންގެ ނަންތައް (1)   

  ؛ގުޅޭެނ ނަންބަރު އަދި އީމެއިލް ،ޚަޞްމުންގެ އެޑްރެސް  (2)   

 ބިނާކޮށްފައިވާ ވާޤިޢާތަްއ؛ދަޢުވާ އަދި ދިފާޢު  (3)   

ގުޅޭެނ  ،ވަކީލަކު ަޢއްޔަނުކޮށްަފއިވާނަަމ ނަމާއި އެޑްރެސް  (4)   
 ؛ނަންބަރު އަދި އީމެއިލް

ހައްލުގެ އެއްބަްސވުމެްއަގިއ ސޮިއކުރުމުގެ ފުރިހަމަ  (5)   
 އަދި  ؛އިޚްތިޔާރު ލިބިގެްނވާ ފަރާތަީކ ކޮބައިކަން 

ދެފަރާުތން ބަރޯސާވާން ގަސްދުކުާރ ހައްލުގެ މަރުޙަލާަގއި  (6)   
 ؛ލިޔުންތައް

 މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ބޭނުންވާ ގޮތްަތއް. (7)   

ޙަޞްމެއްގެ އަތުަގއި ނުވަތަ ެބލުމުގެ ދަށުގަިއވާ ވަކި މަޢުލޫމާތަކީ  )ނ(  
މައްސަލަ ހައްލުވުމަށް ެއހީތެރިވެދާނެ މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް 

އެ މަޢުލޫމާތެއް ައނެއް  ،ހާލަތެއްަގއިމެޖިސްޓްރޭޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ 
ފަރާތަށް ހާމަނުކުރާގޮތަށް، މެޖިސްޓްރޭޓަށް ހިއްސާކުރުމަށް 

 އެދެވިދާނެެއވެ.

މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުެގ ބައްދަލުވުމަށް ޚަޞްމުން  )ރ(  
 ޙާޟިރުނުވާނަމަ އަންނަނިވި ޮގތަށް ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ.

 އަުޑއެހުން ފަސްކުރުން. (1)   

ހައްލުކުރަން ބޭނުން ނުވަނީ ކަުމގައި ބަަލިއ  (2)   
 ހައްލުކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ނިންމުން.
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މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ 
 ނިމުން 

 މެޖިސްޓްރޭޓުގެ  އެހީތެރިވެދޭ ހައްލުކުރުމުގައި  މައްސަލަ )ހ(  .121
 ރިޯޕޓާއެކު ދިޔަގޮުތގެ މަސައްކަތް އެ ނިމުމުން މަސައްކަތް

 އިސްމެިޖސްޓްރޭޓްއާ ދާއިރާގެ ފައިލު  މައްސަލަިއގެ
 .ހަވާލުކުރާނީެއވެ

 ަބއެއް  މަްއސަލަިއގެ ނުވަތަ ،ުނވާނަމަ ހައްލުވެަފއި މައްސަލަ )ށ(  
 މައްަސލައިގެ ުނވަތަ މައްސަލަިއގައި އެ ،ނުވާނަމަ ހައްލުވެފައި
 މަްއސަލަ ،ޝަރީޢަތްކުރުމަށްޓަކައި ބައިަގއި އޮތް ހައްލުނުވެ

 ުކރިން  ަމއްސަލަ އެ ،ޢައްަޔންކުރުމަށް މެޖިސްޓްރޭޓަކު ބަލާނެ
 ދާިއރާގެ ފައިލު މައްސަލައިގެ ޖިސްޓްރޭޓުމެ ގެންދިޔަ ބަލަމުން

 .ހަވާލުކުރާީނއެވެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

ޚުޞޫމަތު ނިންމުމަށް 
 އެއްބަސްވުން 

ކޯޓު މަރުޙަލާަގއި މައްސަަލ ހައްލުެވއްޖެނަމަ، ދެ ަފރާތުން  )ހ(  .121
ހައްލުކުރަން އެއްބަްސވި ގޮުތގެ ޞުްލޙައިެގ މައްސަލަ 

އެ އެއްަބސްވުުމގައި ަޚޞްމުން  ،އެއްބަްސވުމެއް އެކުަލވާލައި 
ސޮއިކުރަްނވާނެެއވެ. އަިދ އެ އެއްަބސްވުުމގައި މައްސަލަ 

 ހައްލުކުރުމުަގއި އެހީތެރިވެދޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ސޮއިކުރަންވާެނެއވެ.

ބަޔާްނކޮށްފައިވާ އެއްަބސްވުމާ އެްއޮގތަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި  )ށ(  
ޚަޞްމަކު ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ، އެ ެއއްބަްސވުން ކޯުޓގެ ުޙކުމެކޭ 
އެްއގޮތަށް ކޯޓުގެ ޙުކުްމ ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޑިިވޝަނުން 

 ތަންފީޒުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ަބޔާންކުރެވުނު އެއްަބސްވުން އޮންަނންވާނީ  )ނ(  

 ނަމޫނާއާ ެއއްގޮތަެށވެ.ގަިއވާ  Eއިދުގެ އެޕްންޑިކްސް މި ގަވާ 

އިްބތިދާއީ  މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް )ހ(  .122 ޓްރެކް ކަނޑައެޅުން 
އަުޑއެހުމެއްަގއި ޚަޞްމުން ބުނެފިނަމަ، ނުވަތަ ކޯޓުން ބޭރުގަިއ 
ނުވަތަ ކޯޓުގެ މަރުޙަާލގައި ަމއްސަލަ ހައްލުނުެވއްޖެނަމަ، ނުވަތަ 

ވަނަ  187އެ މައްސަަލއަކީ މަދަނީ ިއޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ 
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މާއްދާގެ ދަށުން ހައްލެްއ ހޯދުމަށް އެކަށޭނަ މައްސަލައެއް 
މެޖިސްޓްރޭޓަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ މައްަސލައެްއ ނޫންކަމަށް 

ނަޑއެޅުަމށްޓަކައި، އިބްތިދާއީ އަުޑެއހުމެއް  ބަލާނެ ޓްރެކް ކަ
 ބާއްަވއި، މައްސަަލއިަގއި ހިމެނޭ ޚަޞްމުންނާ މެޖިސްޓްރޭޓް

 މަޝްވަރާކުރަންވާެނއެެވ. 

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

 ަގއިވާ ނަމޫނާއާ އެްއގޮތަށެވެ.  30މި ގަާވއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ނޑަެއޅުމާ ބެހޭގޮތުން ކޯުޓގަިއ ޚަޞްމުންނާ  )ނ(   ޓްރެކް ކަ

ނަޑއެޅުމަށްަޓކައި  މަޝްވަރާކުރުމުެގ ބަދަލުަގިއ ޓްރެކް ކަ
ސާފުކުރާ ފޯމެއް ފުރިހަމަކޮށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުގެ 
އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިިބގެންެވެއވެ. އެ ފޯމު އޮންނާނީ މި ަގާވއިދުގެ 

 ާވ ނަމޫނާއާ އެްއގޮތަށެވެ. ގައި  30ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 

ޝަރީޢަތުގެ ބޭރުން ބޭއްވޭ 
 ބައްދަލުވުންތައް 

އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުންތަާކއި ޚަޞްމުންނަށް އިރުޝާދު ދިނުމަށް  )ހ(  .123
ބާއްވާ އަުޑއެހުންތަކާއި މަްއސަލަ ތަރުތީބު ކުރުމަށް ބާއްާވ 
އަުޑއެހުންތައް ބާއްވާނީ ުނރަސްމީ ސިފައެއްަގއި ޝަރީޢަތުގެ 

ނަމަވެސް މިއިން ކޮންމެ  ހުން ބޭރުގައެވެ. މަޖިލީ
އަުޑއެހުމެއްގެ ޔައުިމއްޔާ ިލޔެ ބެލެހެއްޓުމަކީ މެޖިސްްޓރޭޓުގެ 
މަސްއޫލިއްޔަެތކެވެ. މިގޮުތން ލިޔެވޭ ޔައުމިއްާޔ ލިޔެ 
މެޖިސްޓްރޭޓް ސޮއިކުރުމަށްފަހު ދުވަހުން ދުވަހަށް މައްސަލައިެގ 

 ފައިލުގައި ަފއިލުކުރަްނވާނެެއވެ.

ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ބާއްވާ އަުޑއެުހންތައް  )ށ(  
ބާއްވާނީ ނުރަސްމީ ސިަފއެްއގަިއ ޝަރީޢަތުގެ މަިޖލީހުން 
ބޭރުގަެއވެ. ނަމަވެސް މިއިްނ ކޮންމެ އަޑުއެހުމެްއގެ ަޔުއމިއްޔާ 
ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމަކީ މެޖިސްޓްޭރޓްގެ މަްސއޫލިއްޔަެތެކވެ. މި ޮގތުން 
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މިއްޔާ ލިޔެ މެޖިސްޓްރޭޓް ސޮއިކުރުމަށްފަހު ދުވަހުން ލިޔެވޭ ަޔއު
 ދުވަހަށް މައްސަލަިއގެ ފައިުލަގއި ފައިލުކުރަްނވާނެެއވެ. 

 ފަނަރަވަނަ ބައި 

 އިޚްތިލާފު އޮންނަ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް 

ޝަރީަޢތްތައް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގާ މަދަނީ މައްސަލަތަކުގެ  )ހ(  .124 ޝަރީޢަތްކުރެވޭ ބަސް 
  .ބަހުންނެވެ  ކުރެވޭނީ ދިވެހި

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ެއޮގތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަަމވެސް  )ށ(  
ބިދޭސީ ބަސްބަހުން ހުންނަ ބަޔާންތަކާއި ލިެޔކިޔުން ބަލަިއަގތުމުގެ 
އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިިބގެންެވެއވެ. މިގޮތަށް ބިދޭސީ ބަސްަބހުން 

ިކޔުމުގެ ިދވެހި ތަރުޖަމާ ކޯޓަށް ހުންނަ ބަޔާންތަކާއި ލިޔެ 
ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓުން އަންގައިފިނަމަ އެ ލިޔުމެއްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ 

 ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ެއޮގތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަަމވެސް  )ނ(  
ބިދޭސީއެްއގެ ހެކިބަސް އިނގިރޭސި ބަހުން ނެގުމަށް ނުވަތަ 
އިނގިރޭސިބަހުން ހެކިބަހުެގ ބަޔާނެއް ނުވަތަ އެފިޑެވިޓެްއ 

 ހުށަހެޅުމަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅަެއވެ. 

ިއވުމާއި ވާހަކަ ދިވެހި ބަސް ނޭނގޭ ޚަޞްމުންނާއި އަޑު )ރ(  
ދެއްކުމުން މަޙުރޫމްވެފަިއވާ ަޚޞްމުން، ތަރުޖަމާނަކު ހޯދުމަކީ އެ 

 ޚަޞްމަކު އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

ދިވެހިބަހުން ވާހަކަދައްކަްނ ނޭނގޭ ބިދޭސީއެްއގެ ެހކިބަސް  )ބ(  
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ނެުގމަށް ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، 
ތަރުޖަމާކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާނީ އެ ހެއްކަކު ހުށަހެޅި 

 ފަރާތުންނެވެ. 
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 ،އޮތްނަމަވެސްމި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ެއޮގތަށް ބަޔާންކޮށްފައި  )ޅ(  
ބިދޭސީ ބަހަކުން ކޯޓު އަމުރެއް ނެރުމަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް 

 ނާޅައެވެ. 

 ސޯޅަވަނަ ބައި 

 އިޚްތިލާފު ނެތް ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމާއި ޝަރީޢަތް 

އިޚްތިލާފެއް ނެތް މައްސަލަތަކުގެ 
 އިރުޝާދު ދިނުމުގެ އަޑުއެހުން 

ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮްށފައިާވ  15އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ މަދަނީ  )ހ(  .125
އިޚްތިލާފު ނެތް ބާވަުތގެ ަމއްސަލަތަުކގައި ދަުޢވާކުރާ ަފރާތުން 

އޭގެ ރައްުދގައި ދަޢުވާލިބޭ ، ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާގެ ލިޔުްނތަކާއި
ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ "އިޚްތިލާފެއް ނެތް މައްސަލަތަކުަގއި 

  މާ ޙަވާުލވިކަން އަންގާ ިލޔުން" ކޯޓަށް ިލބުމުން ދަޢުވާ ފޯ
މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންާދނެ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ކޯޓުން 

އިރުޝާދު ދިނުމަށްޓަކައި އިބްތިދާއީ އަުޑެއހުމެއް  ޚަޞްމުންނަށް
 ބާއްވަްނވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ުބނެފައިވާ އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމުގަިއ  )ށ(  
ކުރިއަށް ގެންާދނެ ގޮތާބެހޭގޮތުން ޚަޞްމުންނާ މައްސަލަ 

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މައްސަލައިގެ ައޑުއެހުންތައް ާބްއވާނެ 
ެއ ތާވަލު ކޯޓުން ަޚްޞމުންނާ  ،ތާވަލެއް އެކުަލވާލައި 

ހަވާލުކުރަންވާެނއެވެ. ީމގެ އިތުރުން އިބްތިދާއީ އަުޑއެުހމުގައި 
 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުެރވިދާެނއެވެ.

ވަކި ކަމަކަށް ކިތާބީ ހެކި ބޭނުންވާނަމަ އެ ކަމެއް  (1)   
 ބަޔާންކުރުން.

ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހަޅަން އެދޭނަމަ އެ ކަމަށް ފުރުޞަތު  (2)   
 ދޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކުރުން.

ަވޞިއްޔަުތގެ މަްއސަލަިއގަިއ  ،ހިަބއާއި  ،ތަރިކައާއި  (3)   
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ލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކުން އެ އިއުތިާރޒު ކުރުމުގެ ޙައްޤު 
ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން އަދި ާވރިޘުންނަށް އެ ފަރާތްތަކުެގ 
ބަޔާން ނޮޓޮރައިޒް ކޮށްަފިއވާ ބަޔާނަކުން ހުށަހަޅަން 

އެފަދައިން ހުަށހެޅުމަށް ފުރުޞަތު އޮތްކަން  ،ބޭނުންވާނަމަ
 ވެސް ބަޔާން ކުރުން.

ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުމަްށ މައްސަލަިއގައި އަޅަންޖެހޭ ިއދާރީ  (4)   
  ،ހޭދަވާނެ މުއްދަތަކީ ކޮބައިކަން ަބޔާންކޮށްދީ

އެ ފިަޔވަޅުތަްއ އަޅަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި، ފިަޔވަޅުަތކުެގ 
 ތަފްސީލު ބަޔާންކުރުން.

އިޚްތިލާފެއް ނެތް ާބވަތުގެ ަމއްސަލަތަަކކީ  (5)   

ލިޔެކިއުންތަުކގެ މަްއޗަށް ނިންމުމަށް އިސްކަންދޭ ބާވަތުގެ 
މައްސަލަތަކެއް ކަމުަގއިވުުމން ޝަރީޢަތަކާ ނުލައި 

 ޙުކުމްކުރުމަށް އެދެވިދާނެކަން ބަޔާންކުރުން.

ކޮންމެހެން ހެކިން ޝަރީޢަތަށް ހާޟިރުކުރަން ޖެހޭނަމަ  (6)   
 އެކަން ކުރާނެ ތާރީޚަކާ ބެހޭޮގތުން ގޮތެއް ަކނަޑއެޅުން. 

ވަނަ  5ގެ އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުުމގައި ިމ މާއްދާގެ )ށ(  )ނ(  
ނަންބަރުގަިއވާ ފަދައިން ޚަޞްމުން އެދޭނަމަ ނުވަތަ  އިއުިތރާޒު 

އިތުރަށް ކުިރއަށް ނުގެްނގޮސް،  ނުކުރާނަމަ، ޝަރީޢަތް
ގޮތެއް ނިްނމައި،  ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާެމދު ކޯޓުން

  .މައްސަލަިއގެ ޙުކުމް ކުރަންވާެނއެވެ 

ަޚޞްމުންނާ އިރުޝާދު ދިނުމުގެ އަޑުއެހުމުަގއި  )ރ(  
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، އެ މައްސަލައަކީ އިޚްތިލާފެއް ނެތް 
މައްސަލަތަކުގެ އިޖުރާއަތުެގ ދަށުން ހިންގޭނެ ދަޢުވާެއްއ 

ހިނދެއްަގއި، އެ ދަޢުާވއެއް އިްޚތިލާފު  ނޫންކަމަށް ކޯޓަށް ފެނިއްޖެ
އޮންނަ ބާވަުތގެ މަްއސަލަތަްއ ބަލާ އިޖުރާއަތުން ބެލުމަށްަޓކައި، 
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 ހޭ ފޯމުން އެ މައްަސލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ައންގައި ކަމާބެ
 އެ މައްސަލަ ނިންމާނީއެވެ.

އިޚްތިލާފެއް ނެތް ާބވަުތގެ މަްއސަލަތަކުެގ އިްބތިދާއީ  )ބ(  
ނޑަައޅަިއ ިލޔުމުން  އަުޑއެހުމުގަިއ މައްސަލަ ނިްނމާނެ ތާރީޚެއް ކަ

 ޚަޞްމުންނަށް އަންގަންވާނެެއެވ.

ކުރިއަށް ތަރިކައިގެ މައްސަލަ 
 ގެންދާނެ ގޮތް 

ތަރިކަިއގެ މައްސަަލއެއްނަމަ، އަދި އެ ތަރިަކިއގައި ާއމްދަނީ  )ހ(  .126
ލިބިލިބި ހުރި މުދަލެއް ނުވަތަ ިވޔަފާރިެއއް ހިމެނޭނަމަ، 
އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުމުަގިއ އަންނަނިވި ކަންކަްނ ކޯޓުން 

 ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ.

ތަރިކަިއގެ މައްސަަލ ކޯުޓން ނިންމުމާ ހަމައަށް،  (1)   
ތަރިކަިއގައި ހިމެނޭ މުަދލުގެ ތެރެއިްނ އާމްދަނީ 
ލިބިލިބިހުރި މުދާ ނުވަތަ ިވޔަފާރި ހުރިނަމަ އެ މުދަުއ 
ނުވަތަ ިވޔަފާރި ހިންގައި ބަލަހައްޓާޭނ 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަުކ ނުަވތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުްނ 

 ޢައްޔަންކުރުން؛ 

( ަވނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުާރ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) (2)   
ބުނެވުނު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަުރެގ މަސްއޫލިއްޔަާތއި ވާޖިބު 

ނަޑއަަޅއި ބަޔާންކުރުން؛  ކަ

 ،ތަރިކަިއގެ މައްސަލަ ކޯުޓން ނިންމުމާ ހަމައަށް (3)   
ލެއް ގައި ހުރި މުދާ ބަލަހައްޓާނޭ އުޞޫތަރިކައި 

ނަޑއެޅުން؛  ކަ

 ،ތަރިކަިއގެ މައްސަލަ ކޯުޓން ނިންމުމާ ހަމައަށް (4)   
ތަރިކަިއގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ މުދަލުން ލިބޭ އާމްދަނީއިން 
އެ މުދަލެއް އިންޝުއަރކޮްށ ބެލެހެއްޓޭނެ އިންިތޒާމު 
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 ހަމަޖައްސާނެކަން ކަށަވަރުކުުރން؛ 

މަރުހޫމުގެ ދަރަނިތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނޭ އުޞޫލެއް  (5)   
ނަޑއެޅުން؛  ކަ

މަރުހޫމު ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މީހުންނާއި  (6)   
ދަރިންގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ފައިސާ ނަގާނެ ގޮާތިއ 

ނޑަެއޅުން؛   އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދައިގެ ައދަދު ކަ

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުެނވުުނ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (7)   
ަނގާނަމަ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަުރގެ މަސަްއކަތަށް ފީއެއް 

ނަޑއެޅުން.  އެގޮތުން ނަގާނޭ ީފގެ މިންވަުރ ކަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބާޔންކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ ލިބިލިބި ހުރި  )ށ(  
މުދަލުގެ ގޮތުަގއި ކުންފުންޏެއްަގއި ހުންނަ ހިއްސާ ހިމެނޭ 
ހާލަތެއްގަިއ ތަރިަކއިެގ މަްއސަލަ ނިމެންދެން އެކުންފުނީގަިއ 

ތަމްީސލުކުރާނޭ ވާރިޘަކު ުނވަތަ ވާިރޘަން  ހިއްސާދާރެްއގެ ގޮތުން
ނޑައަާޅ މިނިވަން އެޑްމިނިސްޓްޭރޓަރަކު  ނުވަތަ ކޯޓުން ކަ

 ޢައްޔަންކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

ނޑަެއުޅންތައް  )ނ(   ނޑަައޅާ ކަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޯޓުން ކަ
 މުރާޖަޢާ ކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

ތަރިކަިއގައި ހުރި މުދާ ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް  )ރ(  
 ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު ކަމަްށ މީހަކު ޢައްޔަންކުރާއިރު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަުރގެ ގޮުތަގއި ވާރިޘުްނގެ ތެރެއިން މީހަކު 
ޢައްޔަންކުރުމަށް ކޯޓުން އިސްކަންދޭންވާެނއެެވ. ވާިރޘުންގެ 

ސްނުެވިވއްޖެނަމަ، މެދުގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަަރކާ މެދު ެއއްބަ
ވާރިޘުންގެ ތެެރއިން ނުވަަތ ވާރިޘެްއ ނޫން ޕްރޮފެޝަނަލް 
ފަރާތެއް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަެރްއގެ ގޮުތަގއި ޢައްޔަްނކުރުމުެގ ބާރު 
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 ކޯޓަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

ތަރިކަިއގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ވެސް ތަރިކަިއަގއި ހުރި  )ބ(  
ންގައި ބެލެހެްއޓުމަށް މުދާ ނުވަތަ ވަކި ުމދަލެއް ހި

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު ަޢއްަޔންކޮށްދިނުން އެދި މައްސަލަ 
ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ވާރިޘުކަށް ނުވަތަ ވާރިުޘންނަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ތަރިކަިއގައި ހުރި މުދާ ނުވަތަ ވަކި މުދަލެއް ހިންގައި  )ޅ(  
މަސްއޫިލއްޔަތު ބެލެހެއްޓުމަށް ޢައްޔަންކުރާ ެއޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ 

ދެމިއޮންނާނީ ތަރިކައިގެ މަްއސަލައިަގއި ކޯޓުން ޙުކުމްކުަރންދެން 
ނޑަައޅާ މުްއދަތަކަށެވެ.  ނުވަތަ ކޯޓުން ކަ

ތަރިކަިއގައި ހުރި މުދާ ނުވަތަ ވަކި މުދަލެއް ހިންގައި  )ކ(  
ބެލެހެއްޓުމަށް ޢައްޔަންކުާރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މައްޗަށް 

މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާކުރުުމގެ ާވޖިބު  އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު
އޮންނާނެއެވެ. އަދި މި ބަޔާންކުރި އަމާނާތްތެރިކަމާއެުކ 
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ާވޖިބާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ވާރުތަ 
މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ިލބިއްޖެނަމަ، އެ ެގއްުލމަކަށް 

 ވެ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު އަިމއްލަައށް ޒިންމާ އުފުލަންވާނެއެ 

ތަރިކަިއގެ މައްސަލަަތއް ހިންގާއިރު އެ ތަރިަކއިން ލިބޭ މީހަކު  )އ(  
ނުވަތަ ބަޔަކު މަރުވެފަިއވާަނމަ، އެ މީސްމީހުންގެ ތަރިކަިއގެ 
 މައްސަލަތައް އެ ޤަޟިްއާޔގެ ތެރޭގައި ބެލުމުގެ ބަަދލުގައި 

އެ ތަރިަކއަކުން ސީދާ ލިބޭ މީހުންގެ ޤަޟިއްޔާަތއް ނިްނމައި، 
ްނ ސީދާ ލިބޭ މީހަކު މަރުވެފަިއވާނަމަ އެ ީމހެއްެގ އެތަރިކައި

ނުވަތަ ބައެްއގެ ތަރިަކިއގެ މައްސަލަ ވަކި ޤަިޟއްޔާަތަކކުން 
 ހުށަހަޅުމަށް އަންގާނީއެވެ.

ވާރިޘުން ސާބިތުކުރިގޮތުގެ 
 ސެޓްފިކެޓް 

ތަރިކަިއގެ މައްސަލަ ނިންމުމުގެ ކުރިން ވާރިޘުން ސާބިތުކުރި ގޮތުެގ   .127
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ހޯދުމަށް އެދި ވާރިޘުކު ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިަނމަ، ތަރިކަިއެގ ސެޓްފިކެޓެއް 
މައްސަލަ ކޯޓުން ނިމުމުގެ ކުރިން، ވާރިޘުން އެނގޭނޭ ގޮުތގެ ސެޓްފިކެޓެްއ 

 ވާރިޘުންނަށް ދޫކުރުމުގެ އިޚްިތޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

ރިަޘކު އަނެއް ވާރިަޘކަށް ެއ މީހެްއެގ ތަރިކަިއގެ މައްސަލަތަކުަގއި އެއް ވާ  .128 ތަރިކައިން ލިބޭބައި ހަދިޔާކުރުން 
ބައި ހަދިޔާކުރާނަމަ އެ ޤަިޟއްާޔގެ ތެޭރގަިއ ެއކަން ކުެރިވދާނެއެވެ. އަިދ 
މިގޮތަށް ތަރިކަިއގެ ަބއެްއ ހަދިޔާކުރާއިރު މުދާ ހަިދޔާކުރާ ފަރާުތެގ 

 ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބަލަން ނުޖެހޭނެއެވެ.

ވެފަިއވާ ެއއްވެސް ބިމެއް މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިްސޓަރީ  )ހ(  
ދައުލަތަށް ނެގުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ އެ ފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ކޯޓަށް 
ހުށަހަޅަންވާނީ އެ ބިމެއް ނެގުމުގެ ބާރު ޤާނޫނަކުން ދީފައިާވ 

 ފަރާތުންނެވެ.

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްަޓރީ ވެފައިވާ އެްއވެސް ިބމެއްގެ  )ށ(  
ބަދަލުކޮށްދޭންވާނީ ޤާނޫނުއަސާީސގަިއާވ މިލްކުވެރިކަން ަދއުލަތަށް 

 ގޮތުގެމަތިން ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް އެ ފަރާތަކަށް ދިނުމަށްފަހުގައެވެ.

މީސްމީހުންނަށް ހަވާލުކުރެޭވ ބިންބިމާއި ގޯީތގަިއ ހުންނަ  )ނ(  
ރުއްގަހަށް ބަދަލު ދިނުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި މިލްުކެވރިކަން 

ނޑައަޅާ ޢަުދލުވެރި ބަދަލުވެއްޖެކަމަށް ނިންމާނީ ޝަ ރީޢަތުން ކަ
ބަދަލެއް އެ ަތކެތީގެ ވެރިަފރާތަށް ދިނުމަށްފަހުއެވެ. ޢަދުލުވެރި 
ބަދަލަކާމެދު ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްނުވާނަމަ، ރުްއގަހުގެ ޢަުދލުވެރި 
ނޑަައޅާނީ ކޯުޓގެ ައގު ކޮމިޓީންނެވެ.  ބަދަލެއްގެ މިންވަުރ ކަ

ލުތަުކަގއި ބަާޔންކުރާ ނުވަތަ ެއކަމަކާ ގުިޅގެން ަޢމަލުކުރާ އުޞޫ
 އަގު ކޮމިޓީންނެވެ.

ތަރިކަިއގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާއިރު، ތަރިކަ މުދާ   .129 އަމުރުތައް ނެރުމުގެ ބާރު 
ހިމާޔަތްކުރުމަށާއި ވާރިޘުންެގ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ނެރެންޖެހޭ 

 އަމުރުތައް ނެރުމުގެ ބާރު ކޯަޓށް ލިބިގެންވެެއވެ.
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ތަރިކައިން ލިބުނުގޮތް 
 ބަޔާންކުރުން 

ތަރިކަިއގެ މައްސަލަތަުކގައި ަތރިކަ ބެހުނުގޮތާއި ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބުނު ބައި   .131
އެނޭގގޮތް ސާފުކޮށް ަމއްސަަލއިގެ ނިންމުމުަގއި ބަޔާްނކުަރންވާނެެއވެ. އަިދ 
ކޮންމެ މީހަކަށް ތަރިކައިން ޙައްޤުވާ ބައި ބައިުކަޅބައިން ނުވަތަ 

 އިން ބަޔާންކުރަްނާވނެއެވެ.އިންސައްތަ 

ގޯތި ބަިއކުރުމުގެ މައްސަލަަތްއ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ، އަދި ޯގތި ނުވަތަ ތަން   .131 ގޯތި ބައިކުރުމުގެ މައްސަލަތައް 
ބައިކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ޯކޓުން ހިންގަންވާނީ، ތަރިަކއިގެ މައްސަަލ 

ގެ ނަމުަގިއ ޝަރީޢަތުން ނިންމައި އެ ގޯްއޗެއް ރަޖިސްޓަީރކޮށްދޭ މީސްމީހުން
އިމާރާތާއި ގޯީތގެ ރަޖިސްޓަރީ ނުވަތަ ތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދައި 

 ދިނުމުންނެވެ.

ގޯތި ނުވަތަ ތަން ބައިކުރުމުގެ 
މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުން 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ގޯތި ނުވަތަ ތަން ބައިކުރުަމށް ހުރިހާ ބެހެނިވެރިން އެއްބަސްނުވާނަމަ،   .132

ުޓން ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިިވ ގޮތްތަކުްނކުެރ އެފަދަ މައްސަލަތަުކަގއި ކޯ
 ގޮތަކަެށވެ.

ހުރިހާ ބެހެނިވެރިން އެއްބަސްާވ ޞުލްޙަވެރި ގޮތެއް އޮތްތޯ ަބލައި  )ހ(  
 އެގޮަތކަށް؛ 

ހުރިހާ ބެހެނިވެރިން އެއްބަސްވާ ޞުލްަޙވެރި ގޮތެއް  )ށ(  
 ނުފެނުނުނަމަ، ގުރުއަތުލައިގެްނ؛ ނުވަތަ 

ގުރުއަތުލުމަކީ އެންމެ ޢަދުލުެވރި ގޮތްކަމަށް ނުވާ ހާލަތެއް ނުވަތަ  )ނ(  
ޢަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮްތކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެޭވނަމަ 

 އެގޮަތކަށް. 

ބިމެއް ބައިކުރުމާމެދު ނުވަތަ ބިން ޢައްޔަންކުރުމާމެދު ބެހެނިވެރިން ހުށަހަާޅ   .133 ބިމާބެހޭ ޗާޓު ހޯދުން 
ގޮެތްއ ނިންމުމުގެ ކުރިން ބިމާބެހޭ އިދާރާއިްނ ގޮތްތަކާމެދު ކޯޓުން 

 ތައްޔާރުކުެރވިފަިއވާ ާޗޓު ހޯދަންވާނެެއވެ.

ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންގާ 
 ލިޔުން ހުށަނޭޅުން 

"އިޚްތިލާފެއް ނެތް މައްސަަލތަކުަގއި ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަްނާގ   .134
ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަަމ  ލިޔުން" ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކުން
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ދަޢުވާ ފޯމާ ހަވާލުވިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން 
މައްސަލަިއގެ އިބްތިދާއީ އަުޑެއހުމެއް ބޭއްވުމަށް ހުރިހާ ޚަޞްމުންނަށް ކޯޓު 

 އަމުރު ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

ލަތަުކގައި ކޯޓުްނ އެހެން ގޮތަކަްށ އިޚްތިލާފެއް ނެތް ބާވަުތެގ މައްސަ  .135 ހެކިބަސް ކަށަވަރުކުރުން 
އަމުރުނުކުރާހައި ހިނދަކު ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހަޅާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ 

ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާްނކުރާ ގޮަތށް ހެކިބަޔާން  28ޤާނޫނުގެ 
ހުށަހަޅައިގެންނެވެ. ހެކި ަބާޔނަކަށް ެއއްެވސް ޚަޞްމަުކ އިންކާރުކުރާނަމަ 

 ހެކިބަސް ކަށަވަުރކުރަންވާނެެއެވ. ހެކިވެރިޔާ ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށް

އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ ހައްޤު 
ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަސް 

 ހުށަހެޅުން 

ހިބައާއި ަވޞިްއޔަތާ ގުިޅގެން އިއުތިާރޒުކުރުމުގެ ަހއްޤު ލިބިފައިާވ  )ހ(  .136
ފަރާތްތަކުންނާއި، ތަރިކަިއަގިއ ވާރިޘުންނަށް ނޮޓަރައިޒް ކޮްށފައިވާ 

ލިޔުމަކުްނ އެ މީހުންގެ ބަސް ހުށަހަޅަން ބަޔާނަކުން ނުވަތަ 
ބޭނުންނަމަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް މައްސަލައިގެ ދަޢުވާލިބޭ 
ހުރިހާ ޚަޞްމުން އެ މީހުންގެ ބަސް ހުށަހަޅާ ހާލަތުގަިއ 

 ޝަރީޢަތް ހިންގުމަކާ ނުލައި މައްސަލަ ނިންމިދާނެއެވެ.

ބަޔާން ހުށަނާޅާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް  )ށ(  
ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންތަްއ ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށް ނުވަތަ 
ޓެލެކޮށްފަރެންސް ނުވަތަ ީވިޑއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ެނގިދާނެއެވެ. 
ނަމަވެސް މައްސަލަިއގެ ޙުކުްމކުރުމުގެ ކުރިން އެ ފަރާތްތަުކން ދޭ 
ބަޔާން އެ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަިއގެން ސޮިއކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ 

 ޔާންތައް ޯކޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.އެ ބަ

ތަރިކަ އާއި ހިބަ އާއި ވަިޞއްޔަާތއި، ިވއްކުމާިއ، މި ނޫންވެސް  )ހ(  .137 ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްނުކުރުން 
ގޮތަކަށް މިލްކުވެިރކަްނ ބަދަލުކުރުމާއި، މިލްކުވެރިކަން 
ސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަަތކުަގއި ދަޢުވާ ފޯމު ރައްދުނުކުެރވުމުން 
ނުވަތަ ދަޢުވާ ފޯމާ ހަވާލުވިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަނޭޅުމުން ނުވަތަ 

ފައި ނުވުމުން ޣައިރު ޙާޟިރުަގއި ުޙކުމް ދިފާޢެއް ހުށަހަޅާ



 

 aa.thoddoo@judiciary.gov.mvމެއިލް -އީ |   6660766ފެކްސް ނަންބަރު:  |   6660766ފޯން   |މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫއއ.

 82ޞަފްޙާ 

 

 ކޮށްގެންނުވާެނއެެވ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި އެހެން ބަޔާންވެފައި ވީނަމަވެސް ތަިރަކއިގެ  )ށ(  
މައްސަލަިއގަިއ ވާރިެޘއްެގ ބަޔާން ނުވަަތ ބަިއކުރުމުެގ 
މައްސަލަެއއްަގއި ބެހެނިވެިރެއއްެގ ބަޔާން ެނގުމަށް ެއކަށީގެންާވ 

ކުރުމަށްފަހު އޭާނގެ ބަޔާން ނުެނގުނުނަމަ ޭއނާއަށް މަސައްކަތް 
 ޙައްޤުވާ މިންވަެރއް ލިބިދީ މައްސަލަ ނިންމުމަށް ހުރަހެއްނެތެވެ.

ހިބަ ނުވަތަ ވަޞިއްޔަުތގެ މައްސަލަެއއްަގއި ިއއުތިރާޒު ުކރުމުގެ  )ނ(  
ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުްނ ބަޔާންދިނުމަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ 

ގެްނވާ ގޮތަަކށް ކޯޓުން މަސަްއކަތްކުރުަމށްފަހު ނުވަތަ ެއކަށީ
އޭާނގެ ބިމުގެ ތަނަވަްސކަން  ،އޭނާގެ ބަޔާން ނުނެގުނުނަމަ 

ހުރިގޮތެއް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަުކން ބެލުމަށްފަހުގައި އެ ހިަބ އާިއ 
ްއޔަތުެގ މައްސަލަ ަވކިގޮތަކަށް ނިންމުމަށް މި މާއްދާ ޞިވަ

 ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

ތަރިކައާިއ، ވަިޞއްޔަތް ތަންީފޒު ކުރުމުގެ މައްސަަލއެްއަގއި ދަޢުވާ އަނބުރާ   .138 ނުގެންދެވުން ދަޢުވާ އަނބުރާ 
 ނުގެންދެވޭނެެއވެ.

ލާޖެއްސުމާއި، ިވްއކުމުގެ ، ްއޔަތާއި ޞިވަ ،ހިބައާއި )ހ(  .139 ޞައްޙަކަން ކަނޑައެޅުން 
ނޑަެއޅުމުގެ  މައްސަލަތަކުަގއި އެ ކަެމއް ޞައްޙަކަމަށް ކޯޓުން ކަ

އަންނަނިިވ ކަންކަން ކަށަަވރުކުރުމަށް ކުރިން 
 މަސައްކަތްކުރަްނވާނެެއވެ.

އޮޅުމެއް ުނވަތަ އޮުޅވާލުމެްއ ނުވަތަ މަކަރެއް ނުވަަތ  (1)   
 ހީލަތެއް ނުވަތަ މަޖުބޫރެއް ނެތްކަން؛

ދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވިއްާކ ފަރާތަށް އެކުރެވޭ ކަމެްއ  (2)   
 އެނގޭކަން ުނވަތަ ނޫންކަން؛

 ޤާނޫނުތައް ލާޒިމުކުރާ ކަންކަްނ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން. (3)   
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ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ހުރިތޯ 
 ބެލުމަށް އިޢުލާނުކުރުން 

ވިްއކުމަކުން، ދިނުމަކުން ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް ގޮަތކަށް  )ހ(  .141
މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރާ މަްއސަލަތަކުަގއި، އެފަދަ މައްސަލައެްއ 

އިޢުލާންކޮށް، އެ މުދަލާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަާރތެއް ހުށަހެޅިފައިވާކަން 
ހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކޯޓުން ކަށަވަރުކުރަްނާވނެއެވެ. 
މިގޮތުން ކުރާ އިޢުލާނުަގއި މުދަލުގެ މައްޗަށް ދަޢުާވއެްއ އޮތް 

 7ފަރާތަކުން ދަޢުވާކުރުމަށް މަދުވެގެން ރަސްމީ މަަސއްކަުތ 
 )ހަތެއް( ދުވަސް ދޭންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ މައްސަލަތަކުަގއި މުދަލުގެ މަްއޗަށް  )ށ(  
ހައްޤެއް އޮތް ކަމަށް ދެކޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުން މައްސަލައިެގ 
ތެރެއަށް ތަދައްޚުލުެވވިދާނެެއެވ. ނަމަވެސް ތަދައްޚުލުވުމަްށ އެދި 
ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި އޭނާައށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤު ސާބިތުުކރުމަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ހެކި

މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ަދއުަލތުގެ ފަރާތުން ރަޖިސްޓަރީއެއް  )ނ(  
ހަދާދީފައިވާ ހާލަތުގައި އެ ރަިޖސްޓަރީަގއި ބަޔާންކޮށްދޭ މިލްުކވެރި 
ފަރާތަކީ އެ މުދަލުގެ ޙަޤީޤީ މިލްކުވެރި ފަރާތް ނޫންކަން 
ސާބިތުކުރެވޭނީ އެ ރަޖިސްޓަީރ ހޯދާފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަން 

ލަތަކުން ނުވަތަ އޮުޅވާލުމަކުންކަން ުނވަތަ ނުވަތަ މަކަރާއި ހީ
އޮޅުމަކުންކަން ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ ނަމުގައި އެ މުދަލެއް 
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވަނީ ޓްރަސްޓީެއއްގެ ހައިިސއްޔަުތންކަން 

 ސާބިތުކޮށްދީފިނަމައެވެ. 

ތަ ލާެޖްއސުމުގެ އްޔަތަކުްނ ނުވަޞިވިްއކުމަކުން، ހިަބއަކުން، ވަ  )ހ(  .141 ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން 
މުޢާމަލާތަކުން ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް ގޮަތކުްނ ކޯޓު 
މެދުވެރިެވގެން ރަޖިސްޓަރީ ުކރެވިފަިއވާ މުދަލެްއގެ މިލްުކެވރިކަން 
ބަދަލުކުރުމުގެ ކުރިން މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރަން އެދޭ 
ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ނުވަަތ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދަްއަކންޖެހޭ 

 ރަންޏެއް އޮތްތޯ ކޯޓުން ބަލަންވާނެެއވެ.  ދަ
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ދަރަންޏެއް ޮއތްތޯ  )ށ(  
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށާއި، މޯލްޑިވްްސ  ،ބަލާނީ

އިންލަންޑް ރެވެިނއު އޮތޯރިޓީައށާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުިޑޝަލް 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ލިެޔެގންނާއި ޢާންމު އިޢުލާނުކޮށްގެންނެވެ.

އިއުތިރާޒު ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް 
 ހޯދުން 

ރަޖިސްޓްރީޮކށްފައިވާ އުފުޭލ ބަންޑާރަބިން ލާޖެއްސުމުގެ މައްސަލަތަކާިއ،   .142
މުދަލެއްގެ މިލްުކވެރިކަން ަބދަލުކުރުމުގެ މައްސަަލއެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ 

)މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުުމެގ ޤާނޫނު( ގަިއ  68/9ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ ގޮތުގެމަިތން ރަޖިސްޓްރީ ދިން ފަރާތުގެ ިއއުތިރާުޒ 

ސަލައިަގއި ޙުކުމްކުރުމުެގ ކުރިން ކޯޓުން ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް މައް 
 ހޯދަންވާނެއެވެ.

 ސަތާރަވަނަ ބައި 

 ކޯޓު އަމުރު 

ކޯޓަށް ދަޢުާވއެްއ ނުވަތަ ަމްއސަލައެްއ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ  )ހ(  .143 ކޯޓު އަމުރު 
ކޯޓުަގއި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ުގޅިގެން ނުވަތަ ދަުޢވާައކާ 

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

ހިނގަމުންދާ ދަޢުވާއަކާ ނުަވތަ މައްސަލައަކާ ގުިޅގެން ކޯޓު  )ށ(  
 އަމުރަކަށް އެދޭނަމަ އެ އަމުރަކަށް އެދި ދަޢުވާ ހުށަހަޅާނީ 

ކޯޓު އެ ދަޢުވާ ނުވަތަ އެ ަމްއސަލަ ހިނގަމުންދާ ކޯޓަށެވެ. 
އަމުރަކަށް އެދެނީ ދަޢުވާެއްއ ނުވަތަ މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅުމުގެ 

 ވާނަމަ، ެއ ކޯޓު އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ،  ކުރިން ކަމަށް
އެ ދަޢުވާެއއް ނުވަތަ އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ 
ކޯޓަށެވެ. ކޯޓު އަމުރަށް އެދެނީ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު 

ފަހުގައި ކަމަށްވާނަމަ، ކޯޓު އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ފެށުމަށް
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 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރާ ކޯޓަެށވެ.

ވަނަ ބާބުގެ ދަށުްނ ކޯޓު  21މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫުނެގ  )ނ(  
 31އަމުރަކަށް އެިދ ހުށަހަޅާނީ މި ަގވާއިުދގެ ޖަދުވަުލގެ ފޯުމ 

ވަނަ  236 އިންނެވެ. އެ ފޯމާެއކު މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫުނގެ
 މާއްދާގެ )ށ( ަގިއވާ ލިޔުންަތކާއި މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 އަށާރަވަނަ ބައި 

 ވަގުތީ ފަރުވާ އާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ އަމުރު 

ނޑަެއޅުމުެގ  )ހ(  .144 ވަގުތީ އަމުރު  ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާެއއްަގއި ކޯޓުން ގޮެތއް ކަ

ކުރިން ަވގުތީ ފަރުާވއެްއ ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ުނވަތަ ވަގުީތ 
ރައްކާތެރިކަެމއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން، މަދަނީ އިޖުާރއަތުެގ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ އަމުރެއް  242ޤާނޫނުގެ 
 ދި ޚަޞްމަކަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ހޯދުމަށް އެ

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ުނވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްެގިއ  )ށ(  
ނޑަައޅާފަިއ ނުވާނަމަ، ަމއްސަަލއެްއގެ  އެހެންގޮތެްއ ކަ
ޝަރީޢަތެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ ތެޭރގައި ނުވަތަ 

ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަރުޙަލާަގއި ވަގުީތ ޙުކުމްކުރުމަށްފަހުގައި ޙުކުމް 
އަމުރަކަށް އެދެވިދާނެެއވެ. ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ވަގުތީ 
އަމުރެއް ނެރެދެވޭނީ ހުށަހެޅިަފއިވާ ަމއްސަލަައކީ ައވަހަށް ިފޔަވަޅު 
އަޅަންޖެހޭ ބާވަތުގެ މައްސަަލއެއް ނުވަތަ އެ މައްސަަލެއއްަގއި 

ގާއިމުކުރުމަށްޓަކަިއ ވަގުތީ އަމުެރއް ނެރުމަކީ އިންސާފު 
 ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަަމއެވެ.

ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ަވގުތީ އަުމރަކަށް  )ނ(  
އެދޭނީ ދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު އެ ފޯމާެއކުަގެއވެ. ދަޢުވާލިބޭ 
ފަރާތުން ވަގުތީ އަމުރަކަށް ެއދޭނީ ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހަޅާއިރު 
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 ނުވަތަ ދަޢުވާ ފޯމާ ހަވާލުވިަކން އަންގާ ލިޔުމާެއކުަގެއވެ. 

ތީ އަމުެރއް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ވަގު )ރ(  
ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން މި ގަާވއިދުެގ  244ޤާނޫނުގެ 

 އިންެނވެ. 32ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 

ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދޭނަމަ، އަމުރަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު،  )ބ(  
އޮންނަން އެޭދ ގޮްތ ކޯޓުން ނެރެދޭންވީ އަމުރުެގ ޢިބާރާތް 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމުެގ އަމުރެއް ހޯދަްނ   .145 މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރު 
 ބޭނުންވާނަމަ އެފަދަ އަމުރެއް ހޯދުމަށް އެދޭނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ 

ގަވާއިުދގެ ޖަދުވަލުަގއިާވ ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން މި  245ޤާނޫނުގެ 
 އިންނެވެ. 32ފޯމު 

ފައިސާ ދެއްކުުމގެ ަވގުތީ ައމުރެއް ހޯދަން ބޭނުންވާނަމަ އެފަދަ އަމުެރްއ   .146 ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ވަގުތީ އަމުރު 
ަވނަ މާއްދާގަިއާވ  246ހޯދުމަށް އެދޭނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫުނގެ 

 އިންނެވެ. 32ފޯމު  ގޮތުގެމަތިން މި ަގވާއިުދގެ ޖަދުވަލުަގއިވާ

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތަކަށް 
 ސެކިއުރިޓީ ހޯދުމުގެ އަމުރު 

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތަކަށް ސެކިއުރިީޓއެއް ބެެހއްޓުމަށް އަންގާ އަމުރެްއ   .147
ހޯދަން ބޭނުންވާނަމަ އެފަދަ އަމުރެއް ހޯދުމަށް އެދޭނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ 

މި ގަވާއިުދގެ ޖަދުވަލުަގއިާވ ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން  251ޤާނޫނުގެ 
 އިންނެވެ. 32ފޯމު 

ޚަޞްމުގެ ޣައިރު  އެއް 
 ޙާޟިރުގައި އަމުރު ނެރުން 

މި ބާބުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ އަމުރެއް އެ އަމުރު ަރއްދުާވ  )ހ(  .148
ޚަޞްމުގެ ޣައިރު ޙާޟިރުަގއި ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ނުވަތަ 
ޝަރީޢަތުގެ ތެރޭަގއި ުނވަތަ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުެގ މަރުޙަލާގަިއ 

 ނެރެދެވިދާނެއެވެ. 

ފައިވަީނ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ވަގުތީ އަމުރެއް ހޯދަން އެދި )ށ(  
އަނެއް ޚަޞްމުގެ ަޣއިރު ޙާޟިރުގައި ކަމަށް ވާނަމަ، އެ އަުމރަށް 



 

 aa.thoddoo@judiciary.gov.mvމެއިލް -އީ |   6660766ފެކްސް ނަންބަރު:  |   6660766ފޯން   |މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫއއ.

 87ޞަފްޙާ 

 

އެދިފައިާވ ފޯމު އަމުރު ަރއްުދވާ ފަރާތަށް ފޮނުަވއި ހުށަހެުޅމާމެދު 
 އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާުތގެ ބަހެްއ ހޯދަން ނުޖެހޭނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް ެއއް ަޚޞްމުގެ  )ނ(  
ޣައިރު ޙާޟިރުގައި އަމުރެއް ނެރެދޭންވާނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތައް 

 ށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަެއވެ. މެޖިސްޓްރޭޓަމެދުވެރިވެފަިއވާ ކަމަށް 

އެ އަމުރަކީ ައވަހަށް ނެރެންޖެހޭ އަމުރެއް ކަމަށްވުން؛  (1)   
 ނުވަތަ

 ހެކި ނައްތާލަފާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުން؛ ނުވަތަ  (2)   

ފައިސާެއއް ޤައުމުން ބޭރަްށ ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަްށ  (3)   
 ތަހުވީލުކުރުމުގެ އިހްތިމާލު އޮުތން؛ ނުވަތަ 

މުދަލެއްގެ މިލްކުވެިރކަން ބަދަލުކުރުމުގެ އިހްތިމާލު  (4)   
 ނުވަތަ ؛ އޮތުން

އެފަދަ އަމުރެްއ ޣައިރު ޙާިޟރުގައި ނެރެންޖެހޭ އެހެްނ  (5)   
 ށް ޤަބޫލުކުރެވުން.މެޖިސްޓްރޭޓަވެސް ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ޣައިރު ާޙޟިރުގައި ނެރޭ އަމުރެއް އެ އަމުރު  )ރ(  
ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިބުމުން، އެ އަމުރު މުރާޖަޢާ ކޮށްދިނުން އެދި 

އަމުރު ނެރުނު ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެފަދަ ހުށަހަޅާނަމަ، އެ 
އަމުރެއް މުރާޖަޢާކޮށް ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ މި ގަާވއިދުގެ 

އިންނެވެ. މި އުޞޫލުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް  33ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަެއއް މުރާޖަޢާ ކުރާނީ އެ އަމުރު ނެރުނު 

 ސަލައާ ހަވާުލވެހުރި މެޖިސްޓްރޭޓެވެ.މެޖިސްޓްރޭޓް ނުވަތަ އެ މައް 

ޚަޞްމެއްގެ ަޣއިރު ޙާޟިުރަގއި ނެރެފަިއވާ އަމުރެއް މުާރޖަޢާ  )ބ(  
 ކުރެވޭނީ ތިރީަގއި މި ބަޔާންުކރާ ފަދަ ސަބަބެއް އޮތްނަމައެެވ.
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ޣައިރު ޙާޟިރުގައި އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް ހުށަހެޅި  (1)   
ޙަޤީޤަތެއް ހާމަނުކޮށް ހުށަހެޅުމުގައި ހާމަކުރަންޖެހޭ 

 އޮތުން؛ ނުވަތަ 

އަމުރަށް އެދިފަިއވާ ފަރާތުން އެ އަމުރުަގިއވާ ޝަރުޠަާކ  (2)   
 ޚިލާފުވުން؛ ނުވަތަ 

 މައްސަލަިއގެ ހާލަތަކަށް ބަދަލު އައުން؛ ުނވަތަ  (3)   

އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް މަްއސަލައިެގ ހާލަތުތައް ތަންދޭ  (4)   
 ކަމަށް ނުފެނުން؛ ނުވަތަ

އަމުރު ނެރެދިނުމަށްފަހު އަމުރަށް އެދުނު ފަރާތުން  (5)   
މައްސަލަ އަވަހަށް ކުިރއަްށ ގެންދިއުމަށް ފިޔަވަުޅ 

 ނޭޅުން؛ ނުވަތަ 

 
 

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

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

 ޤަޟިއްާޔއަކުންނެވެ.

ވަގުތީ އަމުރަށް ނުވަތަ ރަްއާކތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅަށް އެދޭ ފޯމުގައި  )ކ(  
ވަގުީތ އަމުރަށް އެދުމުގެ ަހއިސިްއޔަތު އަމުރަށް އެދި ުހށަހަޅާ 

 ލިބިގެންވާގޮތް ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.ފަރާތަށް 
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 ނަވާރަވަނަ ބައި 

 ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުން 

ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް 
 ހުށަހެޅުން 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި، އެ ފަރާތުން  )ހ(  .149
ކޮށްފައިވާ ދަުޢވާ ެއކުަގއި ުނވަތަ އެ ދަުޢވާއިން ަބއެއް ައނބުރާ 

 ގެންދިއުމަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ދަޢުވާއެްއ ނުވަަތ ދަޢުވާިއން ބައެްއ އަނބުރާ ގެަނއުމަށް  )ށ(  
އެދޭނަމަ، އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދު ޖަދުވަލުގަިއާވ 

އިންނެވެ. ދަޢުވާ ައނބުރާ ގެނައުމަށްޓަކަިއ، ދަޢުވާަގިއ  34ފޯމު 
ތުގައި، އެ ރުހުން ހިމެނޭ ޚަޞްމެއްގެ ރުހުން ހޯދަންޖެހޭ ހާލަ

 ލިބިފައިވާކަުމގެ ލިޔުން މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

ދަޢުވާލިބޭ އެއް ފަރާތަްށުވރެ ގިނަ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ  )ނ(  
ދަޢުވާތަކުަގއި، ދަޢުވާކުރާ ަފރާތުން އަނބުރާ ގެންނަނީ އޭެގ 
ތެރެއިން ކޮން ފަރާތަާކ ެދކޮޅަށް ކޮށްަފއިާވ ދަޢުާވއެްއކަން، 

 އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުާވ އަނބުރާ ގެނައުމަށް ުހށަހަޅާ  )ރ(  
ޙާލަތުގައި، އެ ހުށަހެޅުން ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ދަޢުވާލިބޭ 

 ފަރާތަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުމުެގ ހުށަހެޅުމެއް ބާޠިލުކުރަން  (1)   
އެދޭނަމަ، އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދުެގ 

ިއންނެވެ. ދަޢުވާ އަނބުާރ  35ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 
ގެނައުުމގެ ހުށަހެޅުމެއް ބާޠިލުކުރުމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން 
 އެދޭނަމަ، ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންނަކަމުގެ ލިޔުން 

 )އަށާވީސް( ދުވަުހގެ ތެރޭަގިއ  28ފަރާތަށް ލިބޭތާ  އެ
 އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންަނން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން  (2)   
ބާޠިލުކުރުމަށް އެދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން 
ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންނަކަމުެގ 

ލިބޭ ތާރީޚުގައި ދަޢުާވ ލިޔުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް 
 އަނބުރާ ގެނައީ ކަމުަގއި ބެލޭނެއެވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން 2މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) (3)   
އޮތްނަމަވެސް، މައްސަލަ މުިޅން ނިމުނީ ކަމުގައި ބެލޭީނ 
ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންނަކަމުގެ ލިޔުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް 

ބާޠިލުކުރުމަށް އެިދ ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ދަޢުވާ 
ނޑައެޅިަފއިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުންނެވެ.  ހުށަހެޅުމަށް ކަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ކޯޓަށް ލިބިއްޖެނަމަ،   )ބ(  
މައްސަލަިއގެ އެހެން ޚަޞްުމންނަށް އެ ހުށަހެޅުމުގެ ކޮީޕއެއް 

 ކޯޓުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.

ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އަްނނަނިވި މި މާއްދާގެ )ހ(  )ޅ(  
ޙާލަތްތަކުގައި ދަުޢވާ ނުވަތަ ދަޢުވާގެ ބަެއއް އަނބުރާ ގެްނދެވޭނީ 

 ކޯޓުގެ ހުއްދަ ލިިބގެންނެވެ.

 އެ ދަޢުވާއާ ގުިޅގެން ަވގުތީ ައމުރެއް ނެރެފައިވުން؛ (1)   

އެ ދަޢުވާއާ ގުިޅގެން ދަޢުވާެގ އެއްެވސް ޚަޞްމަކު ވަިކ  (2)   
 ކަމަކަށް ކޯުޓގައި އެއްބަްސވެަފއިވުްނ؛

ދަޢުވާއާ ުގޅިގެން ދަޢުާވކުާރ ފަރާތަށް އެހާ ތަނަށް  (3)   
 އެްއވެސް ފައިާސެއއް ލިބިފަިއވުން.

ދަޢުވާކުރާ ެއއް ފަރާތަށްވުެރ ގިނަ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ  (4)   
ދަޢުވާއެއްނަމަ،  ދަޢުވާ ައނބުރާ ގެނައުމާމެދު އޭނާ 
ފިޔަވައި ދެންތިބި ދަޢުވާުކރާ ފަރާތްތަކުގެ ރުހުން 
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 ލިޔުމުން ލިބުމުން؛

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ތަރިކަިއގެ  )ކ(  
 ނުގެްނދެވޭނެެއވެ.މައްސަލަެއއް އަނބުރާ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ހުރިހާ ޚަޞްމުން  )އ(  
އެ މައްސަަލ ހައްލުކުރަން ެއއްބަސްެވގެން މެނުީވ މައްަސލައިެގ 
 އަުޑއެހުންތައް ނިމިފައިވަިނކޮށް އެ ދަޢުވާެއއް ނުވަތަ 

 އެ މައްސަލަެއއް އަނބުރާ ުނެގންދެވޭނެއެެވ. 

ގެނައުމަށްފަހު ދަޢުވާ އަނބުރާ 
އަލުން އެ ދަޢުވާ ކުރުމުގެ ހުއްދަ 

 ހޯދުން 

ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުމަށްފަހު އަލުން އެ ދަުޢވާ ލިބުނު ފަރާތުގެ މަްއޗަްށ   .151
ދަޢުވާއެއް ކުރާނަމަ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި އެކަމަށްޓަަކިއ ކޯޓުގެ ހުއްަދ 

 ހޯދަންވާނެއެވެ.

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއަްށ ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނަީއ  )ހ( 
 ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފަހުގައި ކަމަްށވުން؛

އަލުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންާވ ދަޢުވާ އެ މަްއޗަށް ބިާނވެފަިއވާ  )ށ(  
ވާޤިޢާތަކާއި އަނބުރާ ގެަނިއ ދަޢުވާ ބިނާވެފަިއވާ ވާޤިޢާތައް 
އެްއގޮތްވުން ުނވަތަ ދެ ދަޢުވާގެ ވާޤިޢާތަކަކީ ދާދި ެއއްގޮްތ 

 ވާޤިޢާތަކަކަްށވުން.

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ޚަރަދު 
 ނަގައިދިނުމަށް އެދުން 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައި ނަމަވެސް،  )ހ(  .151
 އެ ދަޢުވާގެ ސަބަބުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެހާތަނަށް ނުވަތަ 
އެ ތާރީޚުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހުނު ޚަރަދުތައް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް 

 ނަގައިދިނުމަށް ކޯުޓގައި އެދެިވދާނެއެވެ.

ދަޢުވަކުރާ ފަރާތުން އަނބުރާ ގެންނަން އެދެނީ ދަޢުވާގެ ބައެްއ  )ށ(  
ކަމުގަިއވާނަމަ، ދަުޢވާކުރާ ަފރާތުން ޒިންމާވާންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި 
އަނބުރާ ގެންނަ ބަަޔކާ ުގިޅގެން ހިނގާފަިއވާ ޚަރަދުތަަކށެވެ. 
ނަޑނާޅާހާ  އަދި އެ ޙާލަތުގައި ކޯޓުްނ އެހެން ގޮތަކަށް ކަ
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ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ބަލައި  ހިނދަކު، ދަޢުވާކުރާ
ވަޒަންކުރާީނ، މުޅި ދަޢުވާ އެުކަގއި ބަލައި ގޮތެއް 

ނަޑއެޅުމަށްފަހުގަެއވެ.  ކަ

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާގެ ބައެއް އަނބުރާ ގެަނއުމުެގ  )ނ(  
ސަބަބުން، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކުރަންޖެހުނު ޚަރަދުތަކަށް 

ހާލަތުގައި، އެ ޚަރަދު ދެއްކުމަށް ދަޢުވާކުާރ ޒިންމާވާންޖެހޭ 
ފަރާތަށް ކޯޓުން އަންގާފަިއާވ ތާރީޚުން ފެށިގެން، ނުވަތަ އެ 
ޚަރަދުގެ މިންވަރާ ގުޭޅގޮތުްނ ދަޢުވާގެ ޚަޞްމުން އެއްަބސްވި 

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި، ދަޢުވާކުާރ  14ތާރީޚުން ފެށިގެން 
އެ ފަާރތުން  ފަރާތުން އެ ޚަރަދު ަދއްކާފައިުނވާނަމަ،

ދައްކަންޖެހިފައިވާ ޚަރަދު ަދއްކަންދެން އެ ދަޢުާވއިން ުކރިއަށް 
ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވާ ބައިތަާކގުޅޭ މައްސަލަ ކުިރއަށް 

 ނުގެންގޮސް މަޑުަޖއްސާލެވިދާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެްނދިޔުން  )ރ(  
ފަރާތުން އެދޭނަމަ، އެކަމަށް އެދި  މަޑުޖައްސާލުމަށް ދަޢުވާލިބޭ

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މިގޮުތން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން 
 އަުޑއެހުމަކާ ނުލައި ކޯޓަށް ެއަކމާމެދު ގޮތެއް ނިންމިދާނެއެވެ.

ކުދި މައްސަލަތަުކގެ ޓްެރުކން ކުރިއަްށގެންދާ މައްސަަލތަކުގެ  )ބ(  
 ނުހިނގާނެެއވެ.މައްޗަކަށް މި މާއްދާެއއް 

 ވިހިވަނަ ބައި 

 ޙުކުމްކުރުން 

ޝަރީޢަތް ހިންގައިގެން ުޙކުމްކުރުމަށް މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ  )ހ(  .152 ޙުކުމްކުރުން 
ޤާނޫނުގައި ަކނަޑއަޅާފަިއާވ މައްސަލަތަކުގެ ޝަީރޢަތުގެ 
އަުޑއެހުންތައް ނިމުމާއެުކ، ަވގުތުން ނުވަތަ ވީ އެންމެ ައަވހަކަށް 
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ޙުކުްމ ކުރަންވާނެެއވެ. މައްަސލައިެގ އެ މައްސަލަިއގެ 
އަުޑއެހުންތައް ނިމުމާއެކު ވަުގތުން ޙުކުމް ނުކުރާނަމަ، އަންނަނިވި 

 ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ.

ޙުކުމް ކުރާނެ ތާރީޚެއް، ޝަރީޢަތުގެ އެންމެ ފަހު  (1)   
 އަުޑއެހުމުގައި ޚަޞްމުންނަށް އެންގުން.

އަޑުއެހުމުގައި ޙުކުމްކުރާނެ ތާރީޚެްއ ޝަރީޢަތުގެ ފަހު  (2)   
ނަޑއެޅެން ނެތްނަމަ، ެއ އަުޑއެހުން ބާްއވާތާ   3ކަ

)ތިނެއް( ދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ، މައްސަލަިއގެ ުޙކުމްކުރާނެ 
ނޑައަަޅއި، ޚަޞްުމންނަށް އެންގުން.  ތާރީޚެއް ކަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މައްސަލައިގެ ޙުކުމްުކރުމަށް  )ށ(  
ނަޑއަޅާ  ތާރީޚަީކ، ޝަރީޢަުތގެ ފަހު އަުޑއެހުން ބާްއވާ ތާީރޚުން ކަ
)ތިރީސް( ދުަވހުގެ މުއްދަތަށްވުެރ ފަހުގެ ާތރީޚެއް  30ފެށިގެން 

  ކަމުގައި ެވގެންނުވާނެެއވެ.

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫުނގަިއ ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނަކުން  )ނ(  
ޮކންމެ އިސްތިސްނާކޮށްފަިއވާ ޙާލަުތގައި މެުނވީ، މަދަނީ 

މައްސަލަެއއްަގއި ކޯޓުން ުޙކުމްކުރަންވާނީ، ަމއްސަލަިއގެ ފުިރހަމަ 
ޝަރީޢަތެއް ހިންގުމަށްފަހު، ހުށަހެޅިފައިވާ ދަުޢވާައށާއި، 
ދިފާޢަށާއި، ހުށަހެޅުނު ހެއްކަށް ރިޢާޔަތްކުުރމަށްފަހު، 
ހުޅުވާލެވިަފއިވާ ޝަރީޢަތުެގ އަޑުއެހުމެްއގަެއވެ. ޙުކުމްުކރުމުގެ 

މެޖިސްޓްރޭޓް އިްއވާ ޙުކުމަކީ ިލޔެ ތަްއޔާރުކޮށްަފއިާވ  މަޖިލީހުގައި

ޙުކުމެއްނަމަ، މުޅި ޙުކުމް ެއކުަގއި ިއއްވުން ލާޒިެމއް ނޫނެވެ. 
އެހެންނަމަވެސް، ުޙކުމް ިއްއވުމަށްފަހު، މައްސަަލއިެގ ުޙކުމުގެ 

 އަސްލު، ވަގުތުން ޚަޞްމުންަނށް ދޭންވާނެއެވެ.

ަކނަޑއަޅަިއ ކުާރ ޙުކުުމގައި  މަދަނީ މައްސަލައަކާމެދު ގޮެތއް )ރ(  
ވަނަ މާްއދާގަިއ  261މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނުގެ 
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ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން ފުިރހަމަވާންވާނެެއވެ. އަދި ކޯޓުްނ ކުރާ 
ނަޑއަޅާނަމަ، އެ ޙުކުުމގަިއ  ޙުކުމެއްަގއި، ަފއިސާ ދެއްކުަމށް ކަ

ވަނަ މާްއދާގަިއ  262މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނުގެ 
 ޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެެވ.ބަ

ޤަޟިއްޔާަތއް ނިންމުމުގައި އެ ޤަޟިއްާޔަގއި ހިމެނޭ ބާވަތުގެ  )ބ(  
ފައިސާއިން ނުވަތަ ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވާ ކޮންމެ ބާވަތެއްެގ 

 ފައިސާައކުންވިަޔސް ޙުކުމްކުެރވިދާނެެއވެ. 

ޙުކުމުގެ ތަންފީޒީ ބާރު ހިނގަން 
 ފެށުން 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގަިއ މެނުވީ، ުޙކުމްކުރި ތާރީުޚގައި ުޙުކމުގެ  )ހ(  .153
 ތަންފީޒީ ބާރު ހިނގަން ފަށާނެއެވެ.

ޙުކުމް ނުވަތަ ޙުކުމުގަިއވާ އަމުރު ތަންފީޒުކޮށް  (1)  
ނިންމަންޖެހޭ ވަކި ތާރީޚެއް އެހެން ޤާނޫނެްއގަިއ 

ނަޑއަޅާފަިއވުން؛ ުނވަތަ   ކަ

ތަންފީޒުކޮށް ނިންމަންޖެހޭ ވަކި ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު  (2)   
ތާރީޚެއް އެ ުޙކުމުަގިއ ނުވަތަ އަމުުރގަިއ 
ނަޑއަޅާފަިއވުން )އިންސްޓޯްލމަންޓްތަކަކަށް ބަހާލައިގެްނ  ކަ

  ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނަމަ އެކަްނ ހިމެނޭގޮތުން(؛ ނުވަތަ

 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ކޯޓުން ފަސްކޮށްފައިވުްނ؛ ނުވަތަ  (3)   

ޙުކުމް ކުރި ކޯޓަކީ ފުރަތަަމ މަރުޙަލާގެ ކޯަޓކަށްވެަފއި،  (4)   
އަދި ޙުކުމަީކ ަވގުތީ ފަުރވާެގ ޙުކުމެއް ުނވަތަ އަމުރެްއ 
ކަމުގަިއވާނަމަ، އަދި ަވގުތީ ފަރުވާގެ އެ ޙުކުމަކީ ނުވަަތ 
އަމުރަކީ އަމުރަށް އެޭދ ފަރާތުން ސެކިއުރިޓީެއްއ 

، މެއްނަމަބަހައްޓަންޖެހޭ ބާވަތުގެ އަުމރެއް ނުވަަތ ޙުކު

އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތުން އެކަށީގެްނވާ ސެިކއުރިޓީެއްއ 
 ބަހައްޓާފައިނުވުން؛ 
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އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތުން ސެކިއުރިޓީެއއް ބަހައްޓާފައިުނާވ  (5)   
ޙާލަތުގައި، އަމުރު ރައްުދާވ ފަރާތުން އެކަށީގެންާވ 
ސެކިއުރިީޓއެއް ބެހެއްޓުުމގެ ސަބަބުން ޙުކުމުގެ ތަންފީޒީ 

 ފަސްކޮށްފައިވުން.ބާރު 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބާޔންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްަތކުަގއި ެމނުވީ،  )ށ(  
ފައިސާގެ ޢަދަދެއް ދެްއކުމަށް ކޯޓުން ކޮށްފަިއވާ ޙުކުމެްއ، ނުވަތަ 
 އަމުރެއް އެ ުޙކުމެއް ުނވަަތ އަމުރެްއ ކުރާ ތާރީޚުްނ ފެށިގެން

 )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި ތަންފީޒުކޮށް ނިންމަންވާނެެއވެ. 14 

އެ މީހަކީ މައްސަަލއިގެ ަޚޞްމަކަށް ނުވިނަމަވެްސ، ުޙކުމުގައި ުނވަަތ   .154 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ރައްދުކުރުން 
އަމުރުަގއިވާ ކަމެްއގެ ސަބަުބން އެ މީހެްއގެ ޙައްަޤކަްށ އަސަރުކޮށްފާޭނ 

ުނަވތަ އަމުރުެގ ކޮޕީެއއް އެކަމަްށ އެދުނު ކޮންެމ ކޮންމެ މީހަކަށް ޙުކުމުގެ 
ފަރާތަކަށް ކޮންމެ ވަގުެތްއގައި ވެސް ރައްުދކުރުމުެގ ބާރު ކޯޓަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު 
 ދޫކުރުން 

މައްސަލަިއގެ ޙުކުމްކުރާ ދުަވހު ޝަރީޢަތް ނިންމިގޮތް )ފުލް ޖަޖްމަންޓް(   .155
ވާނެއެެވ. އަދި މައްސަލަ ނިންމި ދުވަހުން ފެށިގެން ޚަޞްމުންނަށް ދޫކުރަން

)ސާދަ( ުދވަހުގެ ެތރޭގައި ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮުތގެ ރިޕޯުޓ  14
 ދޫކުރަންވާނެެއވެ.

 އެކާވީސްވަނަ ބައި 

 އިސްތިއުނާފު 

އިސްތިއުނާފުކުރުން އަދި 
ކުރުމަށް އެދި  އިސްތިއުނާފު 

 ހުށަހެޅިދާނެ ފަރާތްތައް 

ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮްށފައިާވ  26މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ހ(   .156
ގޮތުގެމަތިން ކޯުޓގެ ޙުކުމްތަާކއި ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާުފކުރަން 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަިއކޯޓަށް ހުށަހަޅާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަިއކޯޓުން 
އެކަމަށް ަކނޑަައޅާފަިއާވ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ 
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 . ފޯމުންނެވެ

ޢާންމު އުޞޫލެއްެގ ގޮތުން ޙުކުމެއް ނުވަަތ އަމުރެްއ ުނވަތަ  )ށ(  
ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފުކުެރޭވނީ އެ މައްސަަލއެްއގައި ިހމެނޭ 

ޙުކުމް ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރު ނުވަތަ  ،ޚަޞްމުންނަށެވެ. ނަމަވެސް
  ،ނިންމުން ނިސްބަތްވާ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކަށް ުނިވޔަސް

އަމުރު ނުވަތަ ނިންމުން ރައްދުވާ ފަރާތަކަށް  އެ ޙުކުމް ނުވަތަ
ނުވަތަ އެ ނިންމެއްގެ މަޞްލަޙަތު އޮތް ފަރާތަކަށް އެ ނިންމުމެއް 

މަޞްލަޙަުތ އޮތް  ،އިސްތިއުނާފުކުެރވިދާނެ ެއވެ. މިގޮތުން
އެ ފަރާތުގެ  ،ފަރާތަކުން ޙުކުމެއް އިސްތިުއނާފުކުރަން އެދޭއިރު

 ޓަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މަޞްލަޙަތު އޮތްކަން އިސްތިއުނާފީ ކޯ
އެ ނިންމުމެއް އިސްިތއުނާފުކުރަން އެދޭ ފަރާތުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަެތކެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެ 
 ނިންމުންތައް 

އިސްތިއުނާފުކުެރވިދާނެ ނިންމުތަކުގެ ތެރޭަގއި އަންނަިނވި ބާވަތްތަުކެގ    .157
 ނިންމުންތައް ހިމެނެއެވެ.

 އަމުރުތަާކިއ، އެ ނޫން ވެސް ނިންމުންތަްއ؛ޙުކުމްތަކާއި، ކޯޓު  )ހ(  

 .ވަގުތީ އަމުރު )ށ(  

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި 
 ހުށަހެޅުން 

 ޤާނޫނެއްގަިއ އެހެންގޮަތކަްށ ބަޔާންކޮށްފައި ުނވާހާހިނދަކު،  )ހ(   .158
މަދަނީ މައްސަލައެްއގައި ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް 

ިއސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުަށހަޅާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަހއިކޯުޓގައި 
 އެ ނިންމުމެއް ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން ިގނަވެގެން

 )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެޭރަގއެވެ. 30

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އިސްތިއުާނުކރުމަށް  )ށ(  
ވަނަ  280އެދި ހުށަހަޅަނީ މަދަނީ ިއޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ 

( ވަނަ ނަންބަރުގަިއވާ ވަގުތީ އަމުރު އަދި 2މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުާރ 3)
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 މުމެއްނަމަ، އެ ނިންމުމެއް ނިންމާ ކޓުން ނިންމާފައިވާ ނިން
)ހަތެއް( ުދވަހުެގ ތެރޭގަިއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހަިއޯކޓުގަިއ  7ތާ 

 އިސްތިއުނާފުކުރަްނވާނެެއވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ޙުކުމް 
 ތަންފީޒުކުރުން ފަސްނުވުން 

ކޯޓުގެ ނިންމުމެއް އިސްތިއުާނފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު ކަމުގަިއވީނަމަވެްސ،   .159
ނިންމުމެއްގެ ޤާނޫނީ ނަތީޖާ ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްވެގެނެްއ އެ 

ނުދާނެއެވެ. ކޯުޓގެ ުޙކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރަން ަޚޞްމަކު އެދޭނަމަ، 
ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމަށް، އެކަމަށް އެދޭ ޚަޞްމު ެއކަމަށް އިސްތިއުނާީފ 

ނަޑއަޅާަފއިވާ ފޯމުްނ އިސްތިއުނާފީ ކޯ  ޓަށް ހުށަހަަޅންވާނެެއވެ.ކޯޓުން ކަ

 ބާވީސްވަނަ ބައި 

 ނިހާއީ ޙުކުމް މުރާޖަޢާ ކުރެވޭނެ ޙާލަތްތައް 

ނިހާއީ ޙުކުމެއް އަލުން 
 މުރާޖަޢާކުރުން 

ހިސާބު ޖެހުމުގައި އަރާފަިއވާ ޮއުޅމެއް  ،ޙުކުމް އިްއވުމަށް ފަހު )ހ(  .161
ނުވަތަ ލިޔުމުަގިއވާ އިމްާލ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން ފިޔަވަިއ 

ށް ެއއްެވސް ބަދަލެއް ކޯޓުން ކޮށްފަިއވާ ުޙކުމަކަ
 ުނވާނެެއވެ.ގެނެސްގެން

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ  )ށ(  
ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ ިއސްިތސްނާ  27ޤާނޫނުގެ 

 ޙާލަތްތަކުގަިއ، ނިހާއީ ޙުކުމެއް އަލުން މުރާޖަޢާކުރަން އެދި، 
އެ ޙުކުމް ނިސްބަްތވާ މައްަސލައިގެ ޚަޞްަމކަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 
އެގޮތުން ނިހާއީ ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް އެ ޙުކުމް ކުރި ކޯޓަށް 

އިްނނެވެ.  36ލުަގއިާވ ފޯމު ހުށަހަޅާނީ މި ގަާވއިދުެގ ޖަދުވަ
ނިހާއީ ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާ ކުރަން ހުށަހަޅާއިރު، މަދަނީ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަާޔންކުރާ  292އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫުނގެ 
ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް ވުޖޫަގއިާވކަން، ސަާބބައެކު 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 
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 ނިހާއީ ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާކުރަން އެދި ހުށަހަޅުމުން،  )ނ(  
މި ގަާވއިުދގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ދެ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

)ެއކެއް( އަުޑެއހުން  1ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމުން، ަޝރީޢަތުގެ 
 ބޭއްވުމަށްފަހު، އެ ޤަިޟއްާޔެގ އަޑުއެހުންަތއް ނިންމާލަންވާނެއެވެ.

 ދަުށން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ބަލާނީ  މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ )ރ(  
އެ ޤަޟިއްާޔއަށް އައު ޤަިޟއްޔާ ނަންބަރެއް ދިނުމަށްފަހުއެވެ. 
އަދި އެ މައްސަލަ ބަލާނީ މުރާޖަޢާކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ ނިހާއީ 

 ވެ.މެޖިސްޓްރޭޓަށެޙުކުމަކަށް ވެފަިއވާ ޤަިޟއްޔާ ބެލި 

އިސްތިއުނާފުކުރުުމގެ އެްނމެހައި ނިހާއީ ޙުކުމަކީ އެ ޙުކުެމްއ  )ބ(  
މަރުޙަލާއެއް ނިމިފައިވާ ުނވަތަ އިސްިތއުނާފުކުރުމަށް އޮތް 

 އެންމެހައި ފުރުޞަތު ބަންދުވެފައިވާ ޙުކުމްތަެކވެ.

ނިހާއީ ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް 
 އެދި ހުށަހެޅޭނެ މުއްދަތު 

ަބާޔންކުރާ ވަނަ މާއްާދގައި  292މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫުނެގ  )ހ(  .161
ފަދަ ޙާލަތެއް އޮވެގެން، ނިހާީއ ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާކުރަން އެދޭނަމަ، 
އެ ޙުކުމް މުރާޖަޢާކުރަން ހުށަހަޅާ ޙާލަތު ނުވަތަ ސަބަބު 

)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.  90މެދުވެރިވިތާ 
 އަދި އެ މުއްދަތު ފާއިުތވުމަށް ފަހު ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެެހން އޮތްނަމަވެސް، ނިހާއީ ުޙކުމް  )ށ(  
ނިސްބަތްވާ މައްސަަލއިގެ ަޚޞްމާ ދެކޮޅަށް މަދަނީ މައްސަލަ 
ނިމިފައިވަނީ، ހިނގާަފއިާވ ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ސަބަބުން ކަމަށް، 
ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމުގައިވާނަަމ، އެ 

އް( އަހަރު ދުވަސް )ދޭ 2ޙުކުމްކުރާތާ ގިނަެވގެން 
ހަމަވުމުގެކުރިން ޙުކުްމ މުރާޖަޢާކޮށް ދިނުމަށް އެދި 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މުރާޖަޢާކޮށް ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަކީ ހަރުދަނާ  )ނ(  
ޤާނޫނީ ނުކުތާތަކެއްގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ 
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އަނެއް ޚަޞްމު  ހުށަހެޅުމަކަށްވާނަމަ، މައްަސލައިަގއި ހިމެނޭ
ނުވަތަ ޚަޞްމުން ޖަވާބުދާރީވުމަށްޓަކަިއ، ޖަވާބުދާީރވުމަށް ދެވޭ 
ނޑަައޅަިއ، ކޯުޓން އެ ފަރާތްތަކަށް އެ ހުށަހެޅުން  މުއްދަތު ކަ

 ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

ނިހާއީ ޙުކުމެއް އަލުން މުރާަޖޢާ ކުރުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމެއް  )ރ(  
ތެރޭގައި އެ ޙުކުމެއް އަލުން )ހަތެއް( ދުވަހުގެ  7ލިބޭތާ، 

މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުން ބަލައިގަުތމާމެދު 
ކޯޓުން ގޮެތއް ނިންމަިއ، ޯކޓުން ނިންމާގޮތެއް އެ ހުށަެހޅުމެއް 

 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެެއވެ.

ނިހާއީ ޙުކުމެްއ މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް  )ބ(  

ކޯޓަށް ބަލައިގަނެ، ަމއްސަލަިއގައި ހިމެނޭ އަނެއް ފަރާތަށް ފޮނުވާ 
 )ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  3ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 އެ ހުށަހެޅުމާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަންާވނެއެވެ. 
ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިާވ ނިހާއީ ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާ

ހުށަހެޅުމަކަށް ބިނާކޮށް ކޯުޓެގ ޙުކުމް މުރާޖަޢާކުރުމަށް ނިންމާ 
ޙާލަތުގައި، އެ ނިންމުން ބިނާކޮށްފައިވާ ސަބަބުަތކުގެ ަތފްސީލު 
ބަޔާންކޮށް ކޯޓުން އަލުން ޙުކުމްކުރަންވާނެެއވެ. ކޯޓުން ައލުން 

އި ނަަގއިީދފައިވާ ޙުކުމް ކުރާނަމަ، ކުރިން އެ މައްސަަލއިގަ 
ނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ.  ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދާ މެދުގައި ެވސް ގޮތެއް ކަ

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

ރުން އެ ޙުކުމެްއގެ ޤާނޫނީ ނަތީޖާ ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކު 
 ފަސްވެގެެނއް ނުދާނެއެވެ.

ނިހާއީ ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާ 
ނިންމުން  ނުކުރުމަށް ނިންމާ 

 އިސްތިއުނާފު ނުކުރެވުން 

ން ނިންމާ ނިންމުމަކީ އަލުން މުރާޖަޢާކުރުމާމެދު ކޯޓުނިހާއީ ޙުކުމެއް   .162
 އިސްތިއުނާފުކުެރވޭނެ ނިންމުމެއް ނޫނެވެ.
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 ތޭވީސްވަނަ ބައި 

 ނަގައިދިނުން ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު 

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން ޝަރީޢަތުގެ ަޚރަދު  )ހ(  .163 ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދިނުން 
ނަގައިދިނުމުގެ ބާުރ ކޯުޓތަކަށް ލިބިގެްނވެެއވެ. ެއހެން 
 ،ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާަހއި ހިނދަކު

ޚަރަދު ނަަގއިދެވޭީނ ދަޢުވާ  ޝަރީަޢތުގެ ،ޢާންމު އުޞޫލުން
ކާމިޔާބުނުވި ފަރާުތގެ ކިބަިއން ދަޢުވާ ކާމިޔާުބކުރާ ފަާރތަށެވެ. 
ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގަިއދިނުމުގައި އަންނަނިިވ ަކންކަން 

ނަޑއެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯަޓށް ލިބިގެންވެެއވެ.  ކަ

އެއް ަޚޞްމުގެ ފަރާތުން އަެނއް ޚަޞްމަށް ޝަރީޢަުތގެ  (1)   
 ؛ޚަރަދުތައް ދައްކަންޖެހޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

  ؛ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު (2)   

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު  (3)   
 ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު.

ޝަރީޢަތުގެ އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާއަށް ދާނީ ހަމައެކަނި ދަޢުވާެގ  )ށ(  
 ދިފާޢެއް ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަތަކުަގއި ަކމަށްވާތީ، 
މި ގަވާއިުދގައި އެހެން ގޮތަަކށް ބުނެފައިނުވާނަމަ، ޝަރީޢަތުެގ 
ޚަރަދުތައް ނަގައިދިނުމަށް އިޚްތިޔާރުކުެރވޭނީ ހަމައެކަނި 

 ރުަޙލާއަށް ދާ މައްސަލަތަކުަގެއވެ.މައްސަލަިއގެ އިބްތިދާއީ މަ

ދެ ފަރާތުން  ،މައްސަލަެއއްގެ އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާއަށް ދިއުމަށްފަހު )ނ(  
މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުގައި ހައްލުކުރަން އެދޭނަމަ، ނުވަތަ ކޯޓުެގ 
މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ހަްއލުކުރަން އެދޭނަމަ، ޝަރީޢަތުގެ 

 އެއްބަސްވާ ގޮތަކަެށވެ. ޚަރަދާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ ޚަޞްމުން
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ޝަރީޢަތުން ޚަރަދު 
 ނަގައިނުދެވޭނެ މައްސަލަތައް 

ތަރިކައިގެ މައްސަލަތަުކަގއާިއ، ތަރިކައިްނ  ،ޢާއިލާއާބެހޭ މައްސަލަތަކާއި   .164
ލިބިފައިވާ ބިން ބަިއކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުަގއި ޝަރީޢަުތެގ ޚަރަދު ނަގަިއ 
ނުދެވޭނެއެެވ. މި ގަާވއިދުެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، ހިބައިެގ މައްސަލަތަާކިއ 
ވަޞިްއޔަތުެގ މައްސަލަަތއް ފަދަ މައްސަލަތައް ބެެލވޭނީ އެއީ ާޢއިލާއާބެޭހ 

 ސަލަތައް ކަުމގަެއވެ.މައް

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދާމެދު 
 މުވައްކިލަށް ލަފާ ދިނުން 

އެ މައްސަލަެއއްަގިއ  ،ކޮންމެ ވަކީލަކުމެ މަދަނީ މައްސަލައަކާ ަޙވާލުވުމާެއކު  .165
ހިނގާނެ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދާމެދު އަދި ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުކުޑަކުެރވޭެނ 

 ފާދޭންވާނެެއވެ.ގޮތްތަކާމެދު އޭނާ ތަމްސީލުކުާރ މުވައްކިލަށް ލަ

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ލިބޭނެ 
 ޚާލަތްތައް 

 ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ލިބޭނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގަެއވެ.   .166

 ކޯޓުން ޚަރަދު ދިނުމުގެ އަމުރެއް ކޮށްފައި އޮތުން؛ ނުވަތަ  )ހ(  

 ޚަރަދާމެދު ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ ގޮެތއް އޮތުން؛ ުނވަތަ  )ށ(  

ދަށުން ޯކޓުގެ ައމުރެއް ނެތް ނަމަވެސް އެ ޚަަރދަކީ މި ގަާވއިދުގެ  )ނ(  
 ދޭންޖެހޭނެ ޚަރަދެއް ކަމަށް މި ގަާވއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި ޮއތުން.

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ހޯދަން 
 އެދޭގޮތް 

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ހޯދަން ެއދެނީ މި ގަާވއިދުަގއި ޚަރަުދ ނަގައިދިނުމަްށ   .167
ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތްތަުކގެ ތެރެއިން ކޮން ގޮތަކަްށކަން ދަޢުވާ ހުށަހަާޅ 
ފޯމުގައި ދަޢުާވކުރާ ފަރާުތން ބަޔާންކުރަންވާެނއެވެ. ނަމަވެސް ޚަރަދު 

ނ ަޑއެޅިފަިއާވ ނަގައިދިނުމުަގއި މި ގަާވއިދުަގއި ވަކި ގޮތެްއ ކަ
މައްސަލަތަކުަގއި ޝަރީޢަތުެގ ޚަރަދު ނަގައިދިނުމުަގިއ ޢަމަލުކުރާނީ 
އެގޮަތކަށެވެ. ޝަރީޢަުތގެ ަޚރަދު ހޯދަން އެދެނީ މި ގަާވއިދުަގއި ޚަރަދު 
ނަގައިދިނުމަށް ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ގޮތްތަުކގެ ތެެރއިން ކޮން ޮގތަކަށްކަން ކޯަޓްށ 

ދަުޢވާލިބޭ ފަރާތުން ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.  ދަޢުވާގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯުމގައި
ނަމަވެސް ޚަރަދު ނަގައިދިނުމުގައި މި ގަވާއިުދަގިއ ވަކި ގޮތެްއ 
ނަޑއެޅިފަިއވާ މައްސަލަތަުކގައި ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދިނުމުަގިއ  ކަ

 ޢަމަލުކުރާނީ އެގޮތަކަެށވެ. 
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ނަޑއަަޅިއ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދާމެދު ކޯ  .168 ޚަރަދާމެދު ކޯޓުން ނިންމާގޮތް  ޓުގެ ޙުކުމުަގއި އެްއވެސް ގޮތެއް ކަ
ބެލެވޭނީ ޚަރަދު ނަގައިިދނުމަށް ކޯޓުން  ،ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްނަމަ

ބޭނުންނުވަނީ ކަމަށެވެ. ޝަީރޢަތް ނިމުނު ގޮތް )ޖަޖްމެންޓު( ގައި ކޯޓުްނ 
ކުރާ އަމުރުތަުކގެ ތެރޭަގއި ޙުކުމުގައި ޚަރަދާމެދު ކޯޓުްނ އަމުރުކުރާ ގޮްތ 

 ރަންވާނެެއވެ.ބަޔާންކު

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތައް ނަގަިއދިނުމުގެ ޢާންމު އުޞޫލަކީ، ދަޢުވާ  )ހ(  .169 ޚަރަދު ނަގައިދެވޭނެ ގޮތް 
ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ ކަންކަމަށް ކުރަންޖެހުނު 

މައްސަލަ ގެއްލުުނ ފަރާތުގެ އަތުން ނަގަިއދިނުން  ،ޚަރަދު
ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދިނުމަށް ކޯޓުން  ،ކަމަށްވީނަމަވެސް 

 ނިންމާ ނިންމުމުގައި އަންނަނިވި ގޮތްތަކުްނކުރެ ޮގތަކަށް 
 އެ ޚަރަދު ދެއްކުމަށް ކޯޓުން ައމުރުކުރެވިދާނެެއވެ.

 ؛އަނެއް ޚަޞްމުގެ ޝަރީޢަުތގެ ޚަރަދުގެ ބައެއް ެދއްކުމަށް (1)   

މިންވަރެްއ  އަނެއް ޚަޞްމުގެ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ވަކި (2)   
 ؛ދެއްކުމަށް

ވަކި ތާރީަޚކުން ފެށިގެން ުނަވތަ ވަިކ ތާރީޚެްއގެ ނިޔަލަްށ  (3)   
 ؛ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު ދެްއކުމަށް

 ؛ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގި ޚަރަދު ދެއްކުމަށް (4)   

ޝަރީޢަތުގައި ވަިކ މަރުޙަލާތަކުގަިއ ހިނގި ޚަރަުދ  (5)   
 ؛ދެއްކުމަށް

ޝަރީޢަތުގެ ވަކި ބަަޔކާ ގުިޅގެން ހިނގި ޚަރަދު  (6)   

 ؛ދެއްކުމަށް

ވަކި ތާރީަޚކުން  ،ޙުކުމް ކުރެވުނު ތާރީޚު ހިެމނޭގޮތުން (7)   
ފެށިގެން ނުވަތަ ވަކި ތާރީޚެްއގެ ނިޔަލަށް އިންޓްރެސްްޓ 
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 ؛ދެއްކުން

ވަކި ތާރީަޚކުން ފެށިގެން ނުަވތަ ވަކި ތާރީަޚކާ ހަމައަްށ  (8)   
 ؛ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށްޚަރަދުގެ 

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިންނާއި، ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތަކުގަިއ،  (9)   
ޚަޞްމުގެ ނުވަތަ ޚަޞްުމގެ ަވކީލުގެ ޢަމަލުތަްއ 
ހުރިގޮތުން އެ ޚަޞްމަށް ޚަރަދު ނަގައި ނުދިނުމަށް 

 ނުވަތަ އުނިކުރުމަށް.

 ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގަިއދިނުމުގައި އަންނަނިިވ ަކންކަން )ށ(  
ނަޑއެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯަޓށް ލިބިގެންވެެއވެ.  ކަ

އެއް ަޚޞްމުގެ ފަރާތުން އަެނއް ޚަޞްމަށް ޝަރީޢަުތގެ  (1)   
 ؛ޚަރަދުތައް ދައްކަންޖެހޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

 ؛ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު (2)   
ަދއްކަންޖެހޭ މިންވަުރ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަުދގެ ގޮުތގައި  އަދި

 ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު.

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތައް ެއްއ ޚަޞްމަކު އަނެއް ޚަްޞމަކަށް  )ނ(  
ނަޑއެޅުމުަގއި ޯކޓުން  ދައްކަންޖެހޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަ

 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަްތކުރަންވާނެެއވެ.

 ،ދަޢުާވއަށް ދިފާޢު ހުށަހެޅުމާއި ،ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމާއި (1)   
މައްސަލަިއގެ ބަޔާންތައް ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިާވ 

ޚަޞްމުން އެ މައްސަލައިގަިއ  ،ގޮތް ހިމެނޭގޮތުން

 ؛ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް 

ޚަޞްމަކަށް މުޅި މައްސަލަ ކާމިޔާބުނުިވ  (2)   
 ؛ން ދަޢުާވގެ ބައެއް ކާިމޔާބުވެފަިއވު ،ކަމުގަިއވީނަމަެވސް
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މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެްއ  (3)   
 ؛ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އެކަން

ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާ ހުރިހާ ޚަޞްމުންނަށް ވެސް  (4)   
 ؛މުހިންމުވާ މިންވަރު

މައްސަލަިއގައި ަނގާފަިއވާ  ،މައްސަލަިއގެ އުނދަގޫ ކަމާއި  (5)   
 ؛ޤާނޫނީ ސުވާލުތަކުގެ މުހިންމުަކން

 ؛މައްސަލައަށް ހޭދަވި ވަގުތު  (6)   

  ،މައްސަލައަކީ މުދަލެއް ިހމެނޭ މައްސަލައެއްނަމަ (7)   
 ؛އެ މުދަލުގެ ައގު

 ،މައްސަލަިއގައި ޚަޞްމަުކ ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުން (8)   

ޝަރީޢަތް ހިންގުން ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތައް 
ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި އެްއވެސް ލަސްުވމެްއ 

 ؛މެދުވެރިވެފަިއވާނަމަ އެކަން 

އެ ނޫން ވެސް މައްސަލައިގެ ވަަށިއގެންވާ އެފަަދ  (9)   
 އެންމެހައި ކަންކަން.

މައްސަލަ  ،މައްސަލަެއއްގެ އިބްތިާދއީ މަރުޙަލާއަށް ދިއުމަށްފަހު )ރ(  
ކޯޓުން ބޭރުގައި ހައްުލކުރަން ޚަޞްމަކު އެދުމަށްފަހު، ނުވަތަ 
 ކޯޓުގެ މަރުޙަާލގައި ަމއްަސލަ ހައްލުކުރަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު، 
އެ ފަރާތުގެ އެއްބާރުލުްނ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ 
ސުލްހައިގެ ަބއްދަލުވުންތަކަްށ ޙާޟިރުނުވުމުގެ ސަބަބުްނ އެ 

ބު ވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އެ މަރުޙަލާގަިއ އެ މަރުޙަލާ ނާކާމިޔާ
ފަރާތުން ވަގުތު ބޭކާރުކޮށްފިނަމަ، އެ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރި ޚަޞްމުގެ 
ފަރާތުން އަނެއް ޚަޞްމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި މި ގަާވިއދުގެ 

 ދަށުން ޚަރަދު ދިނުމަށް މެޖިސްޓްރޭޓް އަމުރުކުރަންވާެނއެވެ.
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ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ އަމުރެއް 
ނެރުމާއެކު ލަސްނުކޮށް އެކަން 

 މުވައްކިލަށް އެންގުން 
 

 ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ އަުމރެއް ޙަޞްމެއްގެ މަްއޗަްށ ނެރުމާއެކު،   .171
އެ ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވަނީ ވަކީލަކު ކަމަށް ވާނަމަ، 

)ސާޅީސް ައށެއް( ަގޑިއިުރެގ  48ޚަރަދުގެ އަމުރު ނެރުނު ަވގުުތން ފެށިގެން 
ގައި އެކަން އޭނާ ތަމްީސލުކުރާ މުވަްއކިލަށް އަްނގަންާވނެއެވެ. ޚަރަުދެގ ތެރޭ

)ސާޅީސް އަެށއް( ގަިޑއިރުގެ ތެޭރަގިއ  48އަމުރު ނެރުނު ވަގުތުން ފެށިެގން 
އެކަން އޭނާ ތަމްސީލުކުރާ ުމަވއްކިލަށް އެންިގކަން ސާބިތު ުކރުމަކީ ަވކީލުެގ 

 ޒިންމާއެެކވެ.

ޚަރަދު ކުދި މައްސަލަތަކުގައި 
 ނަގައިދެވިދާނެ ހާލަތްތައް 

 

ލަކީ ކުދި ަމއްސަލަތަުކގައި ޝަރީޢަުތެގ ޚަރަދު ނަގަިއ ޞޫޢާންމު އު  .171
ކުދި މައްސަލަތަކުެގ ޓްރެކުން ބަލާ މައްސަލަތަކުަގިއ  ،ނުދިނުމެވެ. ނަމަވެސް

އެ މައްސަލަެއއްަގއި ެއއް އަުޑއެހުމަށްވުރެ ގިނަ އަުޑއެހުން ބާއްވަންޖެހޭނަަމ 
ވާކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެ މައްސަލަެއއްަގިއ ނުވަތަ ދަޢު

އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުފަތުރު ކުރަންޖެހޭ ހާލަތުގައި ޚަރަުދ 
 ށް ލިބިގެްނވެެއވެ. ެއގޮތުްނ މެޖިސްޓްރޭޓަނަގައިދިނުމުެގ އިޚްތިޔާުރ 
ނޑުތަކަްށ  Aމި ގަވާއިުދގެ އެޕެންިޑކްްސ  ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ މިންގަ

 ބިނާކޮށް ތިރީގަިއވާ ޚަރަދުތައް ނަގައިެދވިދާނެެއވެ. 

މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމަކު ދަޢުާވ ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ޯކޓަށް  (1)  
 ؛ދައްކާފަިއވާ ފީ

ޯކޓަށް  ،ދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ދެއްކި ީފގެ އިތުރުން  (2)  
 ؛ދައްކާފަިއވާ އެހެން ފީެއއްވާަނމަ އެ ފީ

ވަކި ކަެމއް ހިންގުން ހުއްުޓުވމަށް ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ކުުރވުމަށް  (3)  

އަދި  ،ވަގުީތ އަމުރަކަށް އެދި ހުަށހަޅާފައިވާ ަމއްސަލަެއއްނަމަ
 ،ޚަޞްމު ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢަްއޔަންކޮށްފަިއާވނަމަ

 އެ ޤާނޫނީ ވަކީލު ފޯރުކޮްށދީފައިވާ ޚިދުމަތަށް ނަގައިިދނުމަށް 
 ؛މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ޢަދަދު

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ  ،ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ގޮތުން  (4)  
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 ،މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމު އެއްރަުށން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުމަށާއި
ވާ ެއކަށީގެްނވާ މިންވަރެއްެގ އެ ރަށެއްަގއި ހުރުމަށް ކޮށްފައި

 ؛ޚަރަދު

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ  ،ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ގޮތުން  (5)  
މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމު ދަތުރުކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ 
ރަށުން ބޭރުގައި ހުންނަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތެއް ައދާކުރާ 
ވަޒީފާ ުނވަތަ ކުރާ މަަސއްކަުތގެ އުޖޫަރއިން ެއއްެވސް މިންަވރެއް 

އި ނަަގއިދެވޭ އެ ެގއްުލމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގަ  ،އުނިވެފަިއވާނަމަ
 ؛އެކަީށގެންވާ ޢަދަދު

ޚަބީރަކު ޙާޟިރުކުރުމަށް ހިނގި އެކަށީގެްނވާ މިންަވރެއްގެ  (6)  

 ؛ޚަރަދު

އެ ޚަޞްމުގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުގެ ސަބަބުން މައްސަލައިަގިއ  (7)  
ހިނގާފައިވާ އިތުރު ޚަރަދު ަކމަށް ކޯޓުން ހަދާ އެސެސްމަްނޓަކުން 

ނަޑއަޅާ ޢަދަދު.  ކަ

މުވައްކިލުގެ ޚަރަދާއި ވަކީލު 
 ޒިންމާކުރުވުން 

 

172.  
 

ބައެއް ހާލަތްތަކުަގއި މުވަްއިކލު ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދު ދެއްކުމަށް ވަކީލުެގ 
މައްޗަށް އަމުރުކުރުުމގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެެއވެ. ަޚޞްމަކު ހުށަހަޅާ 
ހުށަހެޅުމަކަށް ނުވަތަ ޯކޓުގެ ިއސްނެގުމަކަށް ިމފަދަ އަމުރެއް 

ވިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ުމވަްއކިލު ދަްއކަންޖެހޭ ޚަރަދަށް ވަކީުލ ޒިންާމ ނެރެދެ
އުފުލަން އަމުރުކުރާނީ ވަީކލުގެ ފުށުން ނުރަނގަޅު ކަމެއް ނުވަަތ 
އެކަީށގެންނުވާ ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ ފަުރވާކުަޑވެަފއިވާނަމަ ުނވަަތ 

މިފަދަ އަމުރެއް  ވަކީލު ކުރަންޖެހޭކަމެއް ނުޮކށް ދޫކޮށްލާފައިވާނަމަެއވެ.
ކޯޓުން ނެރޭނަމަ، ވަކީލު ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށް އެފަދަ އަމުރެއް އޭާނެގ 

 މައްޗަށް ނުނެރެންވީ ސަބަބެއް އޮތްތޯ ކޯޓުން ސާފުކުރަންވާެނއެވެ. 

 ޚަރަދު ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު 
 

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަަގއިިދނުމަށް ކޯޓުން ކުރާ އަމުެރއްަގއި  )ހ(  .173
ނަޑއަޅާަފއިާވނަމަޚަރަދުގެ ގޮުތގައި   ،ދަްއކަންޖެހޭނެ މިންވަރެއް ކަ
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 އަދި މި ގަވާއިުދގައި އެހެންގޮތަކަށް ބުނެފައިނުާވނަމަ، 
ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ )ސާދަ(  14އެ އަމުރުަގއިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

އެ ޚަރަދު ދައްކަންވާެނއެވެ. ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިިދނުމަށް 
ގޮުތގައި ަދއްކަންޖެހޭނެ މިންވަރު  ކޯޓުން ކުރާ އަމުުރގައި ޚަރަުދގެ
ނޑައަާޅގޮތަށް އޮްތނަމަ އެ ޚަރަދު ދެއްކުމަށް ކޯޓުން  ،ފަހުން ކަ

އަންގާ އެންގުުމގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ުމއްދަތުަގއި ަޚރަދުގެ 
ނަޑއަާޅ އެނޫން  ،ފައިސާ ދަްއކަންވާެނއެވެ. ަނމަވެސް ކޯޓުން ކަ

 ހުރަހެއް ނާޅަެއވެ. ތާރީޚެއްަގއި ޚަރަދު ދެއްކުމަކަްށ މިގަާވއިދު

ޚަޞްމަކު ދައްކަންޖެހޭ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ދައްކަންޖެހޭ  )ށ(  
މުއްދަތުގައި ނުދައްަކއި ޮއެވއްޖެނަމަ ބެލެވޭނީ އެއީ ނުދައްަކއި 

 އޮތް ސާބިތު ދަރަންޏެއް ކަމުަގއެވެ.

ކޯޓުގެ އަމުރަކާ ނުވަތަ އެންގުމަކާ 
 ޚިލާފުވުމުން ޚަރަދު ނަގައިދިނުން 

 

ވަނަ މާއްާދެގ ދަށުން ކޯޓުން  273އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ މަދަނީ   .174
ނަޑއެޅުމަށް ހަދާ ިހސާބު ހެދުމުގަިއ  ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދުގެ މިންަވރު ކަ

ަޚޞްމަުކ  ،ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަާލގައި ުނވަތަ ޭއގެ ކުރިން ވެސް
 ނުވަތަ 

ގުަމާކ އެ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކުން ކޯޓުގެ އަމުރަކާ ުނވަތަ އެން
ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާނަމަ އެ ހިސާބުތަކަށް ނިސްބަްތވާ ޚަރަދު އެްއކޮްށ 
 ނުވަތަ އޭގެ ަބއެއް ނަގައިނުދިނުމަށް ކޯޓަށް ނިންމިދާނެއެވެ. 
މި ބުނެވުނު ޙާލަތުގައި ޯކޓުގެ އަމުަރކާ ނުވަތަ އެްނގުމަކާ ޚިލާފަށް 

ކުާރ ފަރާތަކުން ކުރި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ޚަޞްމަކު ުނވަތަ އެ ފަރާތް ތަމްސީލު
އެ ޚަރަެދްއ  ،ކަމަކާ ުގޅިގެން އަނެއް ފަރާުތން ކުރަންޖެހުނު ޚަރަދެއްވާނަމަ

 ދެއްކުމަށް ކޯޓަށް ަކނޑަެއޅިާދނެއެވެ. 

އަޅައިކަނޑާލުން ނުވަތަ 
 ފަސްކުރުން 

 

ހަމަ އެ ޝަރީޢަތުގައި ޚަރަދުެގ  ،ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދެޭވ ފަރާތުން  .175
އެ މިންވަރުތަކަށް ރިާޢޔަތްކޮށް އަންނަިނިވ  ،ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނަމަ

 ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުުކރުމަށް ކޯޓުން އެފަރާތަށް އެންގިދާނެެއވެ.
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އެ ަފއިާސ ލިބޭ  ،ޚަރަދުގެ ފައިާސގެ ގޮުތގައި ިލބެންޖެހޭ މިންވަރު )ހ(  
ބާީކ އޮތް  ،ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާ އަަޅއިެކނޑުމަށްފަހު

 ؛މިންވަރު ދެއްކުމަށް

ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި ެއ ޚަްޞމަކަށް ފަހުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ  )ށ(  
އެފަރާތުން ދައްަކންޖެހޭ  ،ދެއްކުމަށް ކޯޓުން އަންގާ އެންގުން
 ޖެއްސުމަށް.ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާްޞކުރަންދެން މަޑު

ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދާ 
މައްސަލަތަކުގައި ޚަރަދު 

 ނަގައިދިނުން 

ދަޢުާވ ައނބުރާ ގެންދިަޔ  ،މައްސަލަެއއްެގ ދަޢުވާ އަނުބރާ ގެްނގޮސްފިނަމަ  .176
ފަރާތުން އަނެއް ޚަޞްމުެގ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ދޭން ކޯުޓން އެ ޚަޞްމަކަްށ 
އަމުރުކުރަންވާެނއެވެ. އަިދ ދަޢުވާ އިސްލާހުކުރަން ދަޢުވާ އަނބުރާ 
ގެންދިޔަނަމަވެްސ، ނުވަތަ ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާފައިވާ ިދފާޢަކަށް ނުވަތަ 

ބުން ކޯޓުގެ އިޖުރާއަުތ ދެމިގެންދާނަމަ ބަޔާނަކަށް ބަދަލުގެނައުުމގެ ސަބަ
އެކަމުގެ ސަބަބުން އިތުރަްށ ހިނގާ ޚަރަދަށް އެ ފަރާތަކުން ޒިންާމ 

 އުފުލަންވާނެެއވެ.

ޚަރަދު ދެއްކުން ފަސްކުރުމަށް 
 އެންގުން 

މައްސަލަެއއް އިސްތިއުނާފު ކުރެިވއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާީފ   .177
ކޯޓުން ނިންމަންދެން ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ދެއްކުން ފަސްުކރުމަށް އެންގުުމެގ 

 ބާރު އިސްތިއުނާފީ ކޯޓަށް ލިިބގެންެވއެެވ. 

 ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ ބާވަތްތައް 
 

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަޤުޞަދަށްޓަކައި  )ހ(  .178
 ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތައް ބެހިގެންވަނީ ތިރީަގއި ބަާޔންކުރާ 

 )ތިނެއް( ބާވަުތގެ މައްޗަެށެވ. އެ ބާވަތްތަަކކީ: 3

ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެުކން ބަލާ މައްސަލަތަކުެގ  (1)   
 ؛ޚަރަދު

މަްއސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ބަާލ އަވަސްިނޔާގެ  (2)   
 ؛މައްސަލަތަކުގެ ޚަރަދު 

ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްެރކުން ބަލާ މައްސަލަތަކުެގ  (3)   
 ؛ޚަރަދު
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ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތަްއ ހޯދުމަށް ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުަގއި ނުވަތަ  )ށ(  
ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެދޭއިރު ޚަރަދު 
ހޯދަން އެދެނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ަޚރަދުގެ 
ބާވަތްތަުކގެ ތެރެއިން ކޮންގޮަތކަށްކަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ނަގައިެދވޭނެ ޚަރަދުތައް ިތރީގަިއ  )ނ( 
 އެވަީނއެވެ.

ކުދި މައްސަލަތަުކގެ ޓްެރުކން ބަލާ މައްސަލަތަުކގަިއ  (1)   
 Aނަގައިދޭނެ ޚަރަދުތައް މި ަގވާއިުދގެ އެޕެްނޑިކްސް 

 ؛ގައި 

އަވަސްިނޔާގެ މަްއސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ބަާލ  (2)   
މައްސަލަތަކުަގއި ނަަގއިދޭެނ ޚަރަދުތައް މި ގަާވއިދުެގ 

 ؛ަގއި Bއެޕެންޑިކްސް 

ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެުކން ބަލާ މައްސަލަތަކުގަިއ  (3)   
 Cނަގައިދޭނެ ޚަރަދުތަްއ މި ަގވާއިުދގެ އެޕެންޑިކްްސ 

 ގައި.

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެދޭ 
 ފޯމު 

)ަފނަރަ(  15މައްސަލަިއގައި ުޙކުމް ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  )ހ(  .179
ފަރާތުން މި ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ޚަރަދު ހޯދަން އެދޭ ޚަޞްމުގެ 

ފުރިހަމަކޮށް ކޯޓަށް  37ގަާވއިދުެގ ޖަދުވަލުަގިއވާ ފޯމު 
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޚަރަދު ހޯދަން އެދޭ ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން  
ހޯދަން އެދި ހުށަހަޅާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލު ބަޔާންކޮށް ކޯޓަށް 

އެ ޚަރަދުތައް އެއީ ނަަގއިދެވިދާނެ އެކަީށގެންާވ  ،ހުށަހެޅުމުން
ނޑައަޅާީނ ކޯޓުެގ  ޚަރަދެއްތޯ ނުވަތަ  ރަޖިސްޓްރަރކަ

 ގެ މަސްއޫލިްއޔަުތ ކޯޓުަގއި އަދާކުރާ ުމވަްއޒަފެެކވެ. ރަޖިސްޓްރަރ
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ގެ މަސްއޫިލއްޔަތު ކޯުޓގަިއ ރަޖިސްޓްރަރރަޖިސްޓްރަރ ނުވަތަ  )ށ(  
ަޚޞްމުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުެގ ަޚރަދުގެ ، އަދާކުރާ ުމވަްއޒަފު

ނޑައެޅުާމއެކު، ޝަީރޢަތުގެ  ގޮތުަގއި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ކަ
ޚަރަދުގެ އަމުެރއް ދެފަރާތަށް ދޫކުރަންވާނެެއވެ. އެ އަުމރުގަިއ 

ސޮއިކޮށް ކޯުޓގެ ތަްއަގނޑު  މެޖިސްޓްރޭޓަކުކޯޓުގެ 
ވާ ޚަރަދު ޖަހަންވާނެއެވެ. މި ބަޔާންކުެރވުނު ޚަރަދުގެ އަމުރުަގއި

ދޭންޖެހޭ ފަރާތުން ނުދީފިނަމަ، އެ ޚަރަދު ޙުކުމް ތަންފީޒުުކރުމުގެ 
 އިޖުރާއަތުގެ ތެެރއިން  ތަންފީޒުކޮށްދޭން ވާެނއެވެ.

ނަޑއެުޅމުގަިއ  )ހ(  .181 ކޯޓުން ޚަރަދު ބަލައި ވަޒަންކުރުން  ކޯޓުން ޚަރަދު ބަލައި ވަޒަންޮކށް ޚަރަދުގެ އަދަދު ކަ
ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ހިާސބުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ޚަްޞމުން 
ޙާޟިރުކޮށް ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް ގޮްތގޮތަށް ހެކި ހޯދުމުގެ ބާރު 

ގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަާދކުރާ ރަޖިސްޓްރަރނުވަތަ  ރަޖިސްޓްރަރ
 އެވެ.މުވަްއޒަފަށް ލިބިގެންވެ 

ޚަރަދަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ ފޯމު ހުށަހެޅި ތާރީޚުން  )ށ(  
)ފަސްދޮޅަްސ( ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި ކޯޓުްނ ބަލައި  60ފެށިގެން 

ނަޑއަޅާ ޚަރަުދގެ އަދަދު،  ނުވަތަ  ރަޖިސްޓްރަރވަޒަންކޮށް ކަ
ގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ އަދާކުރާ މުަވއްޒަފު ަކނަޑައޅައި ރަޖިސްޓްރަރ

 ންވާނެއެވެ.ނިންމަ

ޚަރަދުގެ އަމުރު މުރާޖަޢާ 
 ކޮށްދިނުމަށް އެދުން 

 އެންމެ  ދާއިރާގެ ،ނުޖެހޭނަމަ ހިތްހަމަ އަދަާދމެދު އަމުުރގަިއވާ ޚަރަދުގެ  .181
. ހުށަހެޅިދާނެއެވެ އެދި މުރާޖަޢާކޮށްދިނުން  އަުމރު އެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްއަށް

 ނިންމާ ގޮތުން ޚަރަދާބެހޭ  ނިންމުމަކީ ނިންމާ މުރާޖަޢާގައި ކުރެވޭ މިގޮތުން
 .ނިންމުމެވެ ފަހު އެންމެ

ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ 
މަރުޙަލާގައި ހިނގާ ޝަރީޢަތުގެ 

 ޚަރަދުތައް 
  

ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ހިނގާ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތައް ޙުކުމާ   .182
އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތުން އެ މައްސަލަިއގެ އަނެއް ޚަޞްމަްށ 
ދޭންވާނެއެެވ. ޙުކުމް ތަންފީުޒކުރުމުގެ މަރުޙަލާަގއި ަނގައިޭދނީ އެ މައްަސަލ 
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 ދޭ ާބވަތުގެ ޚަރަެދވެ.ނިސްބަތްވާ ޓްރެުކގެ މައްސަަލތަކަށް ނަގައި

އިޚްތިޞާޞްގެ މައްސަލަތަކުގެ 
 ޚަރަދު 

އެ މައްސަލަެއއް ބެލުމަށް ކޯޓަށް އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންނުވާ ކަމަްށ   .183
އިއުތިާރޒު ކޮްށގެން ބެލެވޭ މައްސަލަތަކުަގއި ވެސް ަޝރީޢަތުގެ ޚަރަުދ 

 ނަގައިދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯަޓށް ލިބިގެންވެެއވެ.

ދިނުމަށް ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު 
 ކަނޑައަޅާގޮތް 

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދިނުމުގައި މައްސަަލއިގެ ޙުކުުމަގއި ބަޔާންކުރާީނ   .184
ހަމައެކަނި އެ މައްސަލައިަގިއ ޚަރަދު ދޭންޖެހޭނެތޯ އާއި ޚަރަދު ދޭންޖެހޭ 

މުންނަކީ ކޮބައ ކަާމއި ޚަރަދު ދޭންޖެހޭ ގޮތެވެ. ޞްޚަޞްމަކީ ނުވަތަ ޚަ
 ބަޔާންކުރާނީ ޚަރަދުގެ އަމުރުަގެއވެ.ޚަރަދުގެ އަދަދު 

 ސައުވީސްވަނަ ބައި 

 ހެކިހާމަކުރުން 

އިޚްތިލާފެއް ނެތް މައްސަލަތަކާއި 
ކުދި މައްސަލަތަކުގައި ހެކި 

 ހާމަކުރުން 

އިޚްތިލާފެއްނުާވ ބާވަުތގެ ަމއްސަލަތަާކއި ކުދި ަމއްސަަލތަކުގެ  )ހ(  .185
ޓްރެކުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި ހެކި ހާމަކުރާނީ އަންނަނިވި 

 ގޮތަށެވެ. 

ދަޢުވާ ފޯމާއެކު ހެީކގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ލިޔުންަތްއ  (1)   
 ހުށަހެޅުން؛

މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުމުަގއި މަްއސަލަ ބަލާ  (2)   
އަންގާ ގޮތަކަށް އަދި އަްނގާ މުއްދަތުގައި ހެީކގެ ގޮުތަގއި 

 ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުން.

ހެކިހާމަކުރުމުގެ އިސްތިސްނާ 
 ޙާލަތް 

އިޚްތިލާފެއްނުާވ ބާވަުތގެ ަމއްސަލަތަާކއި ކުދި ަމއްސަަލތަކުގެ  )ހ(  .186
 313ޓްރެކުން ބަލާ މައްސަލަަތކާިއ މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ުއޞޫލުން ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުްނ ބަލާ 
މައްސަލަތަކުަގއި ހެކި ހާމަކުރުން ފިޔަވައި އެހެން މަދަނީ 

 އި، ޚަޞްމުްނ ހެކި ހާމަކުރާނެ ވަގުތާިއ ގޮތް މައްސަލަތަކުގަ 
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އެ މައްސަލަެއްއގެ އިބްތިާދއީ ައޑުއެހުމުަގއި މެޖިސްޓްރޭޓް 
ނަޑއަަޅއި ޚަޞްމުންނަށް އަންގަންވާނެެއވެ.   ކަ

 މި ަގވާއިުދގެ ޖަދުވަލުެގ  ،ދަށުން ހެކި ހާމަކުރާނީބާބުގެ މި  )ހ(  .187 ހެކި ހާމަކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު 
ތަށް ަތއްޔާރުކުރާ "ިލޔުންތަކުގެ ިލސްޓް" އާ އެއްގޮ 38ފޯމު 

ނަޑއަޅައި އިންނެވެ. އިބްތިދާއީ ައޑުއެ  ުހމުގައި މެޖިސްޓްރޭޓް ކަ
ލިޔުންަތކުެގ ލިްސޓު މައްސަލަިއގެ ަޚޞްމުން ކޯޓަށް  ،ތާރީޚުގައި 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ހުރި  ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓުަގއި ހިމަނާނީ އެ މައްސަލައާ ގުޅުން )ށ(  
 ހުރި އެްނމެހައި  ލިޔުންތަކެވެ. އެ މައްސަލައާ ގުޅުން އެންމެހައި

ލިޔުންތަކަކީ، އެ ޚަޞްމަުކ ެއ މައްޗަށް ބަރޯާސވާ ލިޔުންަތކާއި، 

އެ ފަރާތުން ަވކާލާތުކުރާ ަކމަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރެްއ ޮކށްފާނެ 
ލިޔުންތަކާއި، އެހެން ޚަޞްަމކު ަވކާލާތުކުރާ ކަމަކަށް ޭނދެވޭ 

ލިޔުންތަާކިއ އެހެން ޚަޞްމަކު ވަކާާލތުކުރާ އަސަރުކޮށްފާނެ 
ފަރާތުން  ކަމަކަށް ބާރުލިބޭ ލިޔުންތަކާިއ، ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އެ

 ހާމަކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތަކެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރެވުނު ލިސްޓުަގއި ހިމަނަންޖެހޭ  )ނ(  
ދޮުގ  އެްއވެސް ިލޔުމެއް ގަސްުތގަިއ ހާމަނުކޮށް ވަންހަނާ ކުރުމާއި 
ނޑުމުގެ ޢަމަލެެކވެ.  މަޢުލޫމާތު ހިމެނުމަކީ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެ

 305ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓުަގއި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ރ(  
ވަނަ މާއްާދގަިއވާ މަޢުޫލމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ތަރުތީބުން 

ލޫމާތަކީ ތެދު ޢުފުރިހަމަކޮށް، އަދި އެ ލިޔުުމގެ ލިސްުޓގަިއވާ މަ
މަޢުލޫމާތުކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހެކި ހާމަކުރިކަމުގެ 

 ބަޔާން ލިޔެ އެ ބަޔާުނގައި ޮސއިކުރަންވާެނެއވެ.

މުންނަށް ލިޔުންތަކުގެ ޞް ޚަ 
 ލިސްޓު ކޯޓުން ރައްދުކުރުން 

 ލިޔުންތަކުެގ ލިސްޓު ަޚޞްމުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ލަސްނުކޮްށ   .188
އެ ލިސްޓުތައް ކޯޓުން ޚަޞްމުންނަށް ރައްދުކުރަންވާނެެއވެ. އަދި އެއަށްފަުހ 
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 އެ ލިސްޓުަގއި ބަޔާންކުރާ ިލޔުންތައް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނެ ގޮތާއި ވަގުާތިއ، 
 އެ ލިޔުންތައް އެއް ޚަޞްމަކު އަނެއް ޚަޞްމަކާ ހިއްސާކޮށް، ދައްަކިއ، 

ނަމަ އެކަން ކުިރއަްށ އެ އެއިން ލިޔުެމއްގެ ނަަކލެއް ނަގަން ބޭނުންވާ
 ގެންދާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ޯކޓުން ޚަޞްމުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

ހެކި ހާމަކުރުމުގެ ޚާއްޞަ 
   އުޞޫލުގެ އިޖުރާއަތު 

ލުްނ ޚަޞްމު ހާމަކޮށްފައިާވ ެހއްކަކީ ހެކި ހާމަކުރުމުގެ އުޞޫ )ހ(  .189
މައްސަލަިއގައި ެހކި ބޭުނންވާ މިންވަރަްށވުރެ މަދު ހެކި 
ކަމުގަިއވާނަމަ، ުނވަތަ ަބެއއް ލިޔުން ހާމަކޮށްފަިއ ުނވާނަމަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ  307މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ 
ކަމެއް އަެނއް ޚަޞްމުެގ ފަރާތުން ކުރުވުމަށް ކޯޓު އަުމރެއް 
ނެރެދިނުމަށް އެދި ޚަޞްމަަކށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެެއވެ. މި 

ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިުދގެ ޖަދުވަލުގަިއާވ ބާވަތުގެ އަމުރަކަށް އެދި 
އިންނެވެ. މި ފޯމުގައި ޚަޞްމު އެޭދގޮތުގެ ތަްފސީލު  31ފޯމު 

 އަދި އަމުރުކުރަން އެދޭ ގޮތް ބަޔާންކުރަންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އަމުރެއް ނެރުމާމެދު ކޯޓުން ޮގތެއް  )ށ(  
ކަްނކަމަށާއި، ެއ ލިުޔމުގެ ނިންމުމުގައި މައްސަަލއިެގ ވަަށއިގެްނވާ 

 302މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަާށއި، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫުނގެ 
ކޮށްފައިވާ ކަންަކމަށް  ވަނަ މާއްދާގައި ބަާޔން

 ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

ޚަޞްމަކަށް ނުވާ ފަރާތެއްގެ 
މައްޗަށް ހެކި ހާމަކުރުމަށް ކުރާ 

   އަމުރު

ފަރާުތެގ  ފަރާތެއްގެ ކިބަިއަގއި ނުަވތަ އެ ދަޢުވާއެްއގެ ޚަޞްަމކަށް ނުވާ   .191
ުނވަތަ ބެލުމުގެ ދަށުގައި، ުނވަތަ ބާރުގެ ދަށުގައި މައްސަަލާއ ، ހިޔާޒަތުަގއި

ހުރި ލިޔުންތަކެްއ ހުންނާނެކަމަށް  ކާ ގުޅުންޢަގުިޅގެން އުފެދޭނެ މައުޟޫ
ބެލެވޭ ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް، އެ ލިޔުމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަމުރުކޮށް 

ކޯޓަްށ  31ދިނުމަށް އެދި މި ގަވާިއދުގެ ޖަދުވަލުަގިއވާ ފޯމު 
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން 
ހެކި ހާމަކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި 

ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުމުގެ ކުިރން ހެކި ހާމަކުރުމަށް ކޯޓުގައި އެދުމަްށ   .191
ޤާނޫނަކުން ހުއްދަކުރާ ހާލަތުގަިއ، މައްސަލަެއއްގެ ޚަޞްަމކަށް ވާނެކަމަށް 
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ވަނަ ާމއްދާެގ  311ބެލެވޭ މީހެްއގެ މަްއޗަށް މަަދނީ އިޖުރާއަުތގެ ޤާނޫނުެގ  ން ހުށަހެޅު 
 މަ، އެފަދަ ައމުރަކަށް އެދޭީނ  ދަށުން ހެކި ހާމަކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދޭނަ

 އިންނެވެ. 31 މި ގަާވއިދުގެ ޖަދުވަުލގަިއވާ ޯފމު

ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން 
ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި ހެކި 

  ހާމަކުރުމާބެހޭ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތު 

ގޮތަކަށް އަމުރު ނުކުރާހާ ހިނދަކު، ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުެގ  ކޯޓުން އެހެން  .192
އެންމެހައި މައްސަލަތަުކގަިއ، ހެކި ހާމަުކރުމާ ގުޅޭގޮތުްނ  ޓްރެކުން ބަލާ

ވަަނ މާއްދާގެ )ށ(  313ޢަމަލުކުރާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
 ފެށިގެން އެ މާއްދާަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ާޚއްޞަ އިޖުާރއަތާ އެްއގޮތަށެވެ.

ލިޔުމެއް ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރަކަށް 
 އެދުން 

ލިޔުމެްއެގ ބައެއް ހާމަކޮށްފިނަމަ އޭެގ ސަބަބުން ޢާންމު ލިޔުމެއް ުނވަތަ   .193
ތަށް އުނިކަން އަުތެވދާނެނަމަ، އެ ލިޔުމެްއ ހާމަކުރުން ހުއްޓުވުުމެގ ޞްލަޙަމަ

އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް އެދެވިާދނެއެވެ. އެފަަދ 

 ވެ.ިއންނެ 31އަމުރަކަށް އެދޭނީ  މި ަގވާއިުދގެ ޖަދުވަލުަގިއވާ ފޯމު 

 ފަންސަވީސްވަނަ ބައި 

 ހެއްކާގުޅޭ ޢާންމު އުޞޫލުތައް 

ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ހެިކބަސް ހުށަހަޅާނީ ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިަފއިާވ   .194  ހެކިބަހާބެހޭ ޢާންމު އުޞޫލު 
ޝަރީޢަތެއްަގއި ހެކިބަސްޭދ މީހާ އަނގަބަހުން ހެކިަބސް ދީގެންނެވެ. 

ނޫން އަުޑއެހުމެްއގަިއ، ހެކިބަްސ  އެ ޝަރީޢަތުގެ ައޑުއެހުމެއް ިފަޔވަިއ، 
 ހުށަހަޅާނީ ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ ލިޔުމަކުން ދީފައިވާ ހެކިބަހުގެ ބަޔާނަކުންނެވެ. 

ވަކި ވާޤިޢާއެއް ސާބިުތުކރުމަށްޓަކައި ހެކިބަސް ބޭނުންވާ  )ހ(  .195 ހެކިބަހުގެ ބަޔާން އޮންނަންވީ ގޮތް 
ކިބަްސދޭނެ ކަންކަމާއި، އެ ވާޤިޢާއެއް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހެ

ފަރާތްތައް ހުށަހެޅޭނެ މިންވަރާއި، ޝަރީޢަތުަގއި އަނަގބަހުން 
ލިޔެފައިވާ ހެކިބަުހގެ ބަޔާނުން  ،ހެކިބަސްދޭނެ ފަރާތްތަކާއި
ހެިކބަހުގެ ބަޔާނުން ހެކިބަސްޭދނަމަ، ، ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތަކާއި 

 ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ބަޔާނުގެ ދިގުމިނާއި ބަޔާން އޮންނަންީވގޮތް 
ނަޑއެޅިދާނެެއވެ.  މެޖިސްޓްރޭޓަދާއީ ައޑުއެހުމުަގއި އިބްތި  ށް ކަ
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 ހެކިބަހުގެ ބަޔާން އޮންނަންވާނީ މި ަގާވއިދުގެ ޖަުދވަލުެގ  )ށ(  
ަގއިާވ ނަމޫނާ އާ އެްއގޮތަށެވެ. ހެކިބަހުެގ ބަޔާުނގަިއ  39ފޯމު 

 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައި އޮންނަންވާެނއެވެ.

 ޤަޟިްއޔާ ނަންބަރު؛ މައްސަލަ ނުވަތަ (1)   

 މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމުންގެ މަޢުލޫމާތު؛ (2)   

 ހެކިބަސްދެނީ ކޮން ޚަޞްމެއްެގ ފަރާތުންކަން؛ (3)   

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި، ދާއިމީ ެއޑްރެހާއި،  (4)   
ކާކުކަން އަންަގއިދޭ ކާޑު ުނވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރު، 

 ނިޝާން؛ސޮއި އަދި އިނގިީލގެ 

ހެކިބަހުގެ ބަޔާނުަގއި ޙަވާލާީދފައިވާ ކޮންމެ ެއގްޒިބިެޓއްެގ  (5)   

 ނަންބަރު؛

 ބަޔާން ދީފައިވާ ތާރީޚް. (6)   

 ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިން 
  މެދުވެރިކޮށް ދެވޭ ހެކި 

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތް ކޯޓަށް ސީދާ ޙާޟިރުވުމުގެ ބަދަުލގަިއ،  )ހ(  .196
ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަުކގަިއ، ވީިޑއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުެވރިކޮށް 
އެފަރާތުން ހެކިބަސް ދިނުމަށް ކޯޓަށް ހުއްދަ ދެވިދާެނއެވެ. 
މިގޮތުން ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހުރީ ޝަރީޢަތް ހިނގަމުންދާ ރަށްނޫން 

ޭބރު ޤައުމެއްގައި ކަމަްށވެފަިއ އޭނާ އެހެން ރަށެއްގައި ނުވަތަ 
ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވުމަށް ދިގު މުއްދަތެއް ެނގުމުގެ ސަަބބުން، 
ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ދިގު މުއްދަތެއް ނެުގމުގެ 

ށް މެޖިސްޓްރޭޓަސަބަބުން، މައްސަލަ ލަސްވާކަމަށް 

ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ ހިނދެްއގަިއ މިފަދަ ޙާލަތްތަކަކީ ޚާއްަޞ 
 ލަތްތައް ކަމުަގއި ބެލިދާނެއެެވ.ޙާ

ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހުރީ ޝަރީޢަތް ހިނގަމުންދާ ރަށް ނޫން އެހެން  )ށ(  
ރަށެއްަގއި ކަމަށްވާނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިާވ 
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ފަދައިން ވީޑިއޯ ކޮންފަރެްނސިންގ މެދުވެރިކޮށް ހެިކބަސް 
ޙާޟިރުކޮށް، އެ މިހަކީ ނަގަންވާނީ އެ ރަށެްއގެ ކޯޓަްށ އެ މީހާ 

އްގެ ކުރިމަތީަގއި ހުވަިއ މެޖިސްޓްރޭޓެ ،ކާކުކަން ޔަޤީްނކުރުމަށްފަހު
 ކުރުމަށްފަހުގައެެވ. 

ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހުރީ ބޭރު ގައުެމއްަގއި ކަމަްށވާނަމަ، އަދި  )ނ(  
އެމީހާ އަކީ ކާކުކަން ަމއްަސލަ ބަލާ ކޯޓަށް ކަަށވަރުކުެރޭވނަމަ، 

ގ މެދުވެރިކޮށް އެމީހެއްގެ ހެިކބަސް ވީިޑއޯ ކޮންފަރެންސިން
 ނެގުމަށް ހުރަހެއް ނެތެވެ.

އެ ލިޔުމަކީ ުނވަތަ ހެިކބަހުގެ ބަޔާނަކީ ތެދުކަމަްށބުނެ އިޤުރާރުެވ   .197  ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުން 
ސޮއިކޮށްފަިއވާ ލިޔުެމއް ކަުމގަިއވެފަިއ، އެ ލިޔުުމގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތު 

ނޑީ ކަމުަގއި ބަލައި، ކޯޓުގެ ޙުރުމަްތ ދީފިނަމަ، އެމީހަކު ކޯޓުގެ  ޙުރުމަތް ކެ
ނޑުުމގެ ކުށަްށ ޤާނޫނުަގއި ަކނަޑއަޅާފަިއވާ އެންމެ ބޮޑު އަދަުބ  ކެ

ނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ.  ކަ

އިވުނުކަމަށް ބުނާ ހެކީގެ ގޮތުގައި 
 ރިޢާޔަތްކުރެވޭ ހެކި 

ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާފައިވާ ހެިކބަހުގެ ބަޔާނަށް މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަުތެގ   .198
މަރުޙަލާގައި ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުަމށް އެ ބަޔާން ހުށަހެޅި ަޚޞްމުގެ ފަރާތުން 
ނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު، އެ ބަޔާްނ  ބޭނުންވާނަމަ، ކޯޓުން އެ ނޫންގޮތަކަށް ކަ
ދީފައިވާ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތް ޙާޟިރުކޮށް އޭނާގެ ހެކިބަްސ ޝަރީޢަތުގަިއ 

ތަަކށް ޝަރީޢަތުެގ ނަގައިދިނުމަށް ކޯޓުަގއި އެެދންވާނެެއވެ. އެ ނޫން ގޮ
މަރުޙަލާގައި ހެކިބަހުގެ ަބޔާނަށް ރިޢާޔަތްކުރެވޭނީ ިއވުނުކަަމށް ބުނާ ހެކީެގ 

 ގޮތުަގެއވެ.

އެފިޑަވިޓަކުން ހެކިބަސް 
 ހުށަހެޅުން 

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫުނގައި ުނވަތަ އެހެން ޤާނޫނަކުން ލާޒިމުކުާރ   .199
ނަޑއަަޅއި ފި ހިނދެްއގައި ހެކިބަސްޭދ ހާލަތުގައި ނުވަތަ ކޯޓުން އެަފދައިން ކަ

ފަރާތުގެ ހެކިބަހުެގ ބަޔާނުެގ ަބދަލުގައި ުނވަތަ ހެކިބަސްޭދ ފަރާތުގެ ބަޔާުނެގ 
އިތުރުން ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެްއގެ ހެކިބަސް ކޯޓަށް ހުށަހެޭޅނީ އެފިަޑވިްޓ 

 މެދުވެރިކޮށެވެ.
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ުހވާކުރަްނވާނީ ހަމައެކަނި އަންނަނިވި އެފިޑަިވޓްގެ ބޭނުމަށްޓަކައި  )ހ(  .211  އެފިޑަވިޓްގެ ބޭނުމަށް ހުވާކުރުން 
 ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތީަގެއވެ.

ނޑިޔާރަުކ؛ (1)     ފަ

ނުވަތަ ބޭުރ  ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  (2)   
ގައުެމއްަގއި ނަމަ އެ ަގުއމެއްގެ ޤާނޫނާ އެްއގޮްތވާ 

ނޯޓަރީ ޕަބްލިކް؛  ،ގޮތުގެމަތިން ރަޖިސްޓަރީކޮްށފައިވާ 
 ނުވަތަ

ނޑައަޅާަފއިވާ އެހެން ފަރާތެއް. (3)     ޤާނޫނެއްގައި ކަ

ން ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ގޮުތގެަމތި( 1މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) )ށ(  
މި ކޯޓަށް ހެކިބަހުގެ ބަޔާނުގެ ބޭނުމަްށޓަކައި ހުަވއިކުރުމަށް 

  ހުށަހަޅިދާނެއެވެ.

ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ ޝަރުޠު 
 ފުރިހަމަވުން 

ޝަރީޢަުތގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިބަސްދޭ މީހަކީ ޤާނޫނުން ނުވަަތ މައްސަލަެއއްގެ   .211
ޝަރުޢީ ގޮތުން ހެކިބަސް ދިނުމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މީހަކުކަން ކޯޓުްނ 

 ކަށަވަރުކުރަން ވާނެެއވެ.

ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ކުރިން 
 ހުވައިކުރުން 

ކުރިން ހެކިބަސް ދޭ މީހާ ޚަތިމުގަިއ  ހެކިބަސް ދިނުމުގެ )ހ(  .212
 އަތްލަިއގެން އަންނަނިވި ިއބާރާތުން ހުވައި ކުރަންވާެނއެވެ. 
"މި މަޖިލީހުގައި އަހުރެންނާ ކުރެވޭ ސުވާލުަތކަށް ޖަވާބު 
ދިނުމުގައްާޔއި، އަހުރެން ބުނާ ކޮންމެ ބަހެއްގައި ތެދުބުނުމަށާއި، 

ަގންދީ هللا މާތް ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް އެްއވެސް ބަހެއް ނުބުނުމަށް
 ހުވައިކުރަެމވެ."

މީހަކު  އެ ،ޚަތިމުގައި އަތްނުެލވޭ ޙާލަތުގައި ހުރި މީހަކުނަމަ )ށ(  
 ހުވައި ކުާރއިރު ޚަތިމު އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި ޭބއްވިދާެނއެވެ.

ހެކިބަސް ނަގަންވާނީ  ،ހެކިބަސްދޭން ހުރީ ޣައިރު މުސްލިމެއްނަމަ )ނ(  
ވާހަަކއެއް  ދޮގު ،ކަމަށާއި  ތެދުބުނުމަށް އޭނާ އިޤްރާރުވާ
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ޤާނޫނީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން ޭއނާއަށް  ،ބުނެފިނަމަ
 ނެގުމަށްފަހުއެވެ. އޭނާގެ ބަޔާން ،އެނގޭކަން ަބޔާންކޮށް

 ސައްބީސްވަނަ ބައި 

 ހެއްކާގުޅޭ ޚާއްޞަ އުޞޫލުތައް 

ވަކި ކަމެއް އިވުނުކަމަށް ބުނެ ދޭ 
  ހެކި

ޤާނޫނުެގ ތިރީސްވަނަ ބާބުގެ ބޭނުމަށްަޓކައި، ަވކިކަމެްއ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ   .213
އިވުނު ކަމަށް ބުނެ ދޭ ހެކިބަހަކީ ޝަރީޢަތަށް ހެކިބަސްދޭ މީހަކަށް ސީދާ 
ފެނުނު އެއްެޗއް ނުވަތަ އިުވނު އެއްެޗއް ބަޔާްނކުރުމުގެ ަބދަލުގައި، އެހެްނ 

ިކ ެއއްެޗްއ މީހަކަށް ވަިކ ކަމެްއ ފެނުނު ކަމަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ވަ
އަުޑއިވުނު ކަމަށް އެމީހަކު ބުނި ބުނުމެއް، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް އަޑުިއވުުނ 

 ކަމަށް ބުނެ ދޭ ހެކިބަހެވެ.

އިތުރު ހެއްކެއް ހުށަހެޅުމަކާ 
ނުލައި ހެކީގެ ގޮތުގައި 
  ބަލައިގަނެވޭނެ ލިޔެކިޔުން 

ވިޔަފާރިެއްއގެ ނުވަތަ ަދުއލަތުގެ އިދާާރއެްއގެ ރެޯކުޑތަކުގެ  )ހ(  .214
ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލިޔުމަކީ އެ ލިޔުމެއްގެ ޞައްަޙކަމާިއ އެ 
ލިޔުމުން ދޭހަވާ ކަންކަން އިތުރަށް ސާބިތުކުރުމަކާ ނުލައި ހެކީގެ 

 ގޮތުަގއި ޝަރީޢަތަށް ބަލައިގަެނވޭނެ ލިޔުމެެކވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ވަކި ލިޔުމަކީ ވިޔަފާިރއެްއގެ  )ށ(  
ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އިދާރާެއްއގެ ރެކޯޑުަތކުގެ ތެޭރަގއި ހިމެނޭ 
ލިޔުމެއްކަމަށް ބެލެވޭީނ، ެއ ލިޔުމެއް ނިސްބަްތވާ ވިަޔފާރިއެއް 
 ނުވަތަ އިދާާރއެްއގެ އޮިފސަރަކު/ހުއްދަދެވިަފއިވާ ުމަވއްޒަފެްއ 

ގައި ޮސއިކޮށް، އެ ތަނެއްގެ ސިްއކަެއއް އެ ލިުޔމުގައި އެ ލިޔުމު
 ޖަހާފައިވާނަމައެވެ.

މައްސަލަިއގެ ވަށަިއގެންާވ ަކންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ަވކި ިލޔުމަކާ  )ނ(  
ގުޭޅގޮތުން މި މާއްާދގެ )ހ( އަދި/ނުވަަތ )ށ( އަށް 

ނަޑއެޅިދާނެެއވެ.ޢަމަލުނުކުރެވޭނެ ކަމު  ގައި ކޯަޓށް ކަ
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 ހަތާވީސްވަނަ ބައި 

 ޚަބީރުން 

ޚަބީރުންގެ ހެކި ބަސް ނެގުމުގައި 
  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

މަދަނީ މައްސަލަތަކުަގއި ަޝރީޢަތުގައި ހެކިބަސް ެނގުމަްށޓަކައި  )ހ(  .215
ޚަބީރަކު ޙާޟިރުކުރެވޭނީ، ައދި މައްސަލައިގެ ހެީކގެ ތެރޭގަިއ، 

 ހުއްދަާއއެުކަގއެވެ.ޚަބީރެއްގެ ރިޕޯޓު ހިމެނޭނީ ކޯޓުގެ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަާޔންކޮށްފައިވާ ުހއްދައަށް އެދި ކޯޓަށް  )ށ(  
ހުށަހަޅާނީ އަންނަނިވި ކަންަކން ހިމެނޭގޮތަށް، މި ގަވާިއދުގެ 

 އިންެނވެ. 40ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 

 ޚަބީރުގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ އަންދާާޒ؛ (1)   

 ޚަބީރުގެ ހެކިބަސް ބޭނުންވާ ާދއިރާ؛ (2)   

 ހެކިބަސް ނަގަނީ ކޮންކަންތަްއތަކަކާ ުގޅިގެންކަްނ؛ އަދި  (3)   

 ޚަބީރުގެ ނަން. (4)   

މި ބާބުގެ ދަށުން ހެކިބަސް ނެގުމަށް ހުށަހެޅޭ ޚަބީރަކީ، އެ ޚަބީރެްއެގ   .216 އިލްމީ ސަނަދު / ޚަބީރުގެ ޝަރުޠު 
ދާއިރާަގއި ރެޖިސްޓަރީ ކުރެވިފަިއވާ ނުވަަތ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 

ހުއްދަލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ނުަވތަ އެ ދާއިރާއެްއގެ ޢިލްމާިއ ތަޖުރިބާ ހުރި 
 ފަރާތެއް ކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ ފަރާތަކަށް ވާްނވާނެެއވެ.

ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ނުވަތަ 
އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި 

  ޚަބީރުން ހެކިބަސް ނެގުން 

ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް މެދުވެިރެވގެން މެނުވީ ކުދި މަްއސަލަތަކުެގ  )ހ(  .217
ނުވަތަ ައވަސްނިާޔގެ ަމއްސަލަތަުކގެ ޓްރެކުން ބެލޭ 
މައްސަލަެއއްަގއި، ޚަބީރެްއެގ ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ުހއްދަ ކޮންމެ 
ނޑައަާޅފައިވާ ވަިކ ކަމަކާ ގުިޅގެން ެއންމެ  ޚަޞްމަކަށް ދެވޭނީ، ކަ

 ށަހެޅުމަށެވެ. ޚަބީރެއްގެ ހެކި ހު

ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ނުަވތަ އަވަސްނިާޔގެ މައްސަަލތަކުގެ  )ށ(  
ޓްރެކުން ބެލޭ މައްސަލައެއްނަމަ، އެ މައްސަލައެްއގައި އިްނޞާފު 
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ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކަިއ ޚަބީރު ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް 
ށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، މެޖިސްޓްރޭޓަކޮންމެހެން ބޭނުންވާކަމަކަށް 

ޚަބީރުގެ ހެކިބަސް ެނގުމަށް މައްސަލަިއގެ އަުޑއެހުމަކަށް އޭާނ 
 ޙާޟިރުކުރެވިދާނެެއވެ.

ޚަބީރުގެ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންޖެހޭ 
 ބައިތައް 

 ޚަބީރުގެ ރިޕޯޓުގެ ނިންމުމުގަިއ އަންނަނިވި ބައިަތއް ހިމަނަންވާނެެއވެ.   .218

 ކޯޓުގެ މަްއޗަށް ޚަބީރަށް އޮތް ޒިންމާތައް އެނގޭކަން؛ )ހ(  

އެ ޒިންމާތަކާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރިކަން އަންގައިދޭ ބަާޔނެއް؛  )ށ(  
 އަދި

 ރިޕޯޓު އެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްަފިއވާ އިރުޝާދުަތއް.  )ނ(  

 އަށާވީސްވަނަ ބައި 

 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން 

 ތަންފީޒީ ޑިވިަޝނެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. މި ކޯޓުގައި )ހ(  .219 ތަންފީޒީ ޑިވިޝަން 

 މައްސަލަތައް ތަންފީޒީ ހުށަހެޅޭ ޑިިވޝަނަށް ތަންފީޒީ ކޯޓުގެ (ށ)  
 މެޖިސްޓްރޭޓެވެ. ކޯޓުގެ ބަލާނީ

ތަންފީޒީ މައްސަލަތަުކގެ އަދަދު ބެލުމަށްފަހު، ތަންފީޒީ  (ނ)  
ކުރުމަށް އިތުރު  ޑިވިޝަނަށް ނުވަތަ ތަންީފޒީ މަސައްކަތް

 ން ޢައްޔަން ކުރުމަށް ހުރަހެއް ނެތެވެ.މެޖިސްޓްރޭޓު

 ގޮތާއި ހިންގި މަސައްކަތް ިޑިވޝަނުގެ އެ ޑިވިޝަނުން ތަންފީޒީ (ރ)  

 ތަންފީޒު އަދި ކުރެވުނު ތަންފީޒު މައްސަލަތަކާއި ހުށަހެޅުނު
 ބަޔާންކޮށް ސަބަބު ހުރި ހުރިނަމަ މައްސަލަތަކެއް  ހުރި ނުކުރެވި
 އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްއަށް ދާއިރާގެ މަހަކުން( ހައެއް) 6 ކޮންމެ

 .ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ރިޕޯޓެއް
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 ދާިއރާގެޖުޑީޝަލް ންފީޒީ ިޑވިޝަނަށް އެހީތެރިވެދޭނީ ތަކޯޓުގެ  (ބ)  
ގަިއ ދާއިރާެއއްގެ އަުގކުރާ ކޮިމޓީކޮންމެ  ންނެވެ.އަުގކުރާ ކޮމިޓީ

 މަދުވެގެން ެއއް ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންަޓކު ހުންނަންވާނެއެވެ.

މި ކޯޓުގެ ތަންފީޒީ މަަސްއކަތް ކުރާނީ، މި ކޯޓު ިހމެނޭ  (ޅ)  
ޖުޑިޝަލް ދާއިރާއަށް ަޢއްަޔންކުރެވޭ، ތަންފީީޒ އޮފިަސރުންގެ 

)ިތނެއް(  3ތެރެއިން އެ މަސައްކަތް ކުުރމަށް ޢައްޔަން ކުރެވޭ 
ތަންފީޒީ އޮފިސަރުންގެ ނެވެ. ިމ ކޯޓުގެ ތަންފީޒީ އޮފިސަރުން

މަސައްކަތް ކުރުމަްށ އެއް  މަސައްކަތާއި ައުގކުރާ ކޮމިޓީގެ
ފް މުވަްއޒަފުންތަކެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ބާރު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮ

 ށް ލިބިގެންވެެއވެ. ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަ

ކުެރވޭ ަތންފީޒީ  ތަންފީޒީ މަސައްކަތް ކުުރމަށް ޢައްޔަން (ކ)  
އޮފިސަރުންނަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް 

ން ެއކަށޭނަ ނޑައަޅާ ގޮތެްއގެ މަތިނުން ކައެޑްމިނިސްޓްރޭޝަ
 ދޭންވާނެއެވެ.ތަމްރީން 

ތަންފީޒީ މަސައްކަތްކުރާ މުަވއްޒަފަކު ޙުކުމެއް ތަންފީޒުުކރުމުގެ  (އ)  
ބޭނުމުގައި މީހެއްގެ ގޮވަިތ ގެދޮރަށް، ނުވަތަ އޮީފހަކަށް 
ވަންނަނަމަ، ނުވަތަ އުޅަނދަަކށް އަރާނަމަ، ނުވަތަ ތަނެއް ބަލައި 
ފާސްކުރާނަމަ، ނުވަތަ ުމދަލެއް ހިފަހައްޓާނަމަ ެއކަމެއް 

ޖިސްޓްރޭޓް ސޮއިކޮށް ދޫކޮށްފަިއާވ ކޯޓު ކުރަންވާނީ ތަންފީޒީ މެ
 އަމުރެއް ޮއެވގެންނެވެ. ިމ ކޯޓު އަމުރު އޮންނަްނވާނީ 

ގައިވާ ނަމޫނާއާ  41މި ގަވާއިުދގެ ޖަދުވަލުަގިއާވ ފޯމު 
 އެްއގޮތަށެވެ.

 ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުެރްއ ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް އެދޭނީ  )ހ(  .211 ކޮށްދިނުމަށް އެދުން  ތަންފީޒު 
 ާވ ޙުކުމް ަތންފީޒުަގއި 42ެގ ޖަދުވަލުެގ ފޯމު މި ގަާވއިދު

   ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުންނެވެ.
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ކޮށްދިނުމަށް އެދެވޭނީ ކޯޓުން  ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ތަންފީޒު )ށ(  
ަކމަކަށް  ކޮށްފައިާވ ޙުކުމުަގއި ުނވަތަ ނެރެފައިވާ އަމުރުަގއި އެ

ނަޑއަޅާފަިއވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުންނެވެ.  ކަ

ނެއް ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ކުރަން އެދެނީ ރަހު ތަންފީޒު )ނ(  
ނަމަ، ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ޙުކުމެއް

ކުރިން ދަރަނިވެރިޔާގެ މިލްކުަގއި ހުރި މުދަލުގެ ތަފްސީލު 
ވަަރކުން އަރަިނވެރިޔާ މަަސއްކަތް ކުރަންވާެނއެވެ.  ހޯދުމަށް ވީ

ފްސީލު ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް އެދޭ އަދި އެގޮތުން ލިބޭ ތަ
 ފޯމުގައި ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.

ތަންފީޒު ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ލިޔުންތައް 

ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމާއެކު އަންނަނިވި ލިޔުްނތަކާއި މަޢުލޫމާތު   .211

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 އަމުރުގެ ކޮޕީ.ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ޙުކުމް ނުވަތަ  )ހ(  

ތަމްސީލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންުކރާނަމަ  )ށ(  
 އެކަމަށް ޚާއްަޞކުރެވިަފއިވާ ޯފމު.

ނަޑއަޅާ ަފރާތެއް ޞެޤާނޫނީ ޝަޚް )ނ(   އްނަމަ ތަމްސީލުކުރުމަށް ކަ
ޢައްޔަންކޮށް ފާސްކޮށްފަިއވާ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން ނުވަތަ ޤަރާރު 

 ލިޔުންތައް.ފަދަ 

ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީެއއް ިލބިގެން ހުށަހަޅާނަމަ ޕަވަރ އޮފް  )ރ(  
 އެޓަރނީގެ ކޮޕީ.

ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދާ ހުރި ތަނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފަދަ  )ބ(  

ތަންފީޒުކުރުމަށް އެހީއަކަްށވާނެ ކަމަށް އަރަނިވެިރޔާއަށް 
 ޤަބޫލުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު.

ތަންފީޒުކުރަން އެދޭ ޙުކުމަކީ ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާެގ  )ޅ(  
ވަނަ މާއްދާެގ  372ޙުކުމެއްނަމަ، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
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 ދަށުން އަޅައިދިނުމަށް އެދޭ ފިޔަވަޅުަތއް.

ކޮށްދިނުމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ތަންފީޒު )ހ(  .212 ފޯމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން 
)ތިނެއް( ދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ  03ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ 

 މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާމެދު ގޮެތއް ނިންމަންވާނެއެެވ.

ޙުކުމް ތަންފީޒުކޮށްދިނުމުގެ މައްސަލަ ބަލައިގަެނވެން ނެތްކަމަށް  )ށ(  
ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުން އޮންނަންވާނީ މި ގަާވއިދުެގ 

 ނަމޫނާއާ އެްއގޮތަށެވެ.ަގިއާވ  30ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 

ފޯމެއް ހުށަހެޅުމެއްނެތި 
ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ ޙުކުމްތަކާއި 

 އަމުރުތައް 

 ، ނުވިނަމަވެސް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފަިއ  ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ތަންފީޒު  .213
ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ަތންފީޒު ކުރުމަށް މަތީ މަރުޙަލާއެްއގެ ކޯޓަކުްނ 

ކުުރމުގެ މަސައްކަްތ  ތަންފީޒު އަމުރުކޮށްފިނަމަ، އެ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް
 ވާނެއެެވ. ކޯޓުން ފަށަން

ތަންފީޒުކުރަން ހުށަހެޅިކަން 
 އެންގުން 

ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ެއކަން  ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް އެދި ަމއްސަލަެއއް )ހ(  .214
 ފަރާތަށް އަންގަންާވނެއެވެ. ދަޢުވާލިބޭ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ެއންގުން އަންގައި ފޮނުވާ ނޯޓިސް  )ށ(  
ގައިވާ ނަމޫނާއާ  30އޮންނަންވާނީ މި ގަވާއިުދގެ ޖަދުވަލުގެ ފޯމު 

ކުރުމަށް އެދޭ ޯފމުގައި  އެްއގޮތަށެވެ. އަރަިނވެރިޔާ ުޙުކމް ތަންފީޒު
އަޅައި ދިނުމަށް އެދިފައިވާ ފިޔަވަޅުަތކުގެ ތެރެއިން ދަރަނިެވރިޔާެގ 

 ދިފަިއވާ ފިޔަަވޅުތަްއ ޣައިރު ޙާޟިރުަގއި އަަޅއިދޭން އެ
 ބަޔާންޮކށްގެން ނުވާނެެއވެ.ކޯޓުން ގައި މި ނޯޓިހު

ކުރުމުގެ  ނޯޓިސް  ތަންފީޒު 
 ރައްދުކުރުން 

ނަމަ ބަލާނީ ޙުކުމް އަންނަނިވި ގޮތްަތކުންކުެރ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފި  .215
ތަންފީޒުކުރުމުގެ  މައްސަަލއިަގއި ފޮނުވަންޖެހޭ ނޯޓިސް ނުވަތަ ކޯޓަްށ 

 ރައްދުކުރެވިފަިއވާ ަކމަށެވެ.ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ނުވަތަ އެފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކަށް  )ހ(  
 ނޯޓިސް ނުވަތަ އަމުރު ރައްދުުކރުން.



 

 aa.thoddoo@judiciary.gov.mvމެއިލް -އީ |   6660766ފެކްސް ނަންބަރު:  |   6660766ފޯން   |މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫއއ.

 124ޞަފްޙާ 

 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ އެޑްރެްސ ކަމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކޯޓަށް  )ށ(  
 އަންގާފަިއވާ އެޑްރެހަކަށް ނޯިޓސް ނުވަތަ އަމުރު ރައްދުކުުރން.

މެއިލް އެޑްރެހެއްަކމަށް -ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ޕޯސްޓް ނުވަތަ އީ  )ނ(  
އީމެއިލް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކޯޓަށް އަންގާފަިއވާ ޕޯސްޓް ނުވަތަ 

 އެޑްރެހަކަށް ނޯޓިސް ނުވަތަ ައމުރު ފޮނުވުން.

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ލިޔުމެއް ރައްދުކުރެވޭނެ ނަންބަރެއް ކަމަށް  )ރ(  
މައުޟޫޢީ ޤަޟިއްާޔގައި ދަުޢވާލިބޭ ފަރާތުން ކޯޓަށް އަންާގފައިވާ 

 ނަންބަރަކަށް ނޯޓިސް ނުވަތަ އަމުރު ފޮނުވުން.

ަފރާތުގެ  ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ، އެދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަކީ  )ބ(  
ކަމަށް އެ ޝަޚްޞެއް  ރަޖިސްޓްރީ އެޑްރެސް 

-ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވ ފަރާތުން ދީފައިާވ ެއޑްރެހަކަށް ނުވަަތ އީ 
މެއިލްއަކަށް ނުވަތަ ނަންބަރަކަށް ނޯޓިސް ނުވަތަ އަމުރު 

 ފޮނުވުން.

 މި މާއްދާގެ )ބ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަްށ ނޯޓިސް )ޅ(  
ނުފޮނުވިއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުގެ މަސްއޫލުވެރިައކަށް 

މެއިލްއަކަށް ނުވަތަ -ނުވަތަ އެ ފަރާތެްއގެ އެޑްރެަހކަށް ނުވަތަ އީ 
 ނަންބަރަކަށް ނޯޓިސް ނުވަތަ އަމުރު ފޮނުވުން.

( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަށް ޯނޓިސް ޅމި މާއްދާގެ ) )ކ(  
ންފުންޏެއްނަމަ އެ ކުްނފުނީގެ ނުފޮނުވިއްޖެ ޙާލަތެްއގައި ކު

ޑައިރެކްަޓރެއއްގެ އެޑްރެހަްށ ނުވަތަ އީމެއިލްއަށް ނުވަތަ 
 ނަންބަރަކަށް ނޯޓިސް ނުވަތަ އަމުރު ފޮނުވުން.

އްގެ ޞެ ޤާނޫނީ ޝަޚް 
މަސްއޫލުވެރިން ކަމުގައި ބަލާނެ 

 މީހުން 

ޝަޚްޞެއްެގ ކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ޤާނޫނީ  ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ތަްނފީޒު  .216
 މަސްއޫލުވެރިން ކަުމގައި ބަލާީނ އަންނަނިވި މީހުންނެވެ.

 ކުންފުންޏެއްނަމަ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ނުވަތަ ޑިެރކްޓަރުން. )ހ(  
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 ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ ނުވަތަ ޕާޓްނަރުން. )ށ(  

ކްލަބެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާެއއްނަމަ ރައީސް ނުވަތަ ހިންގާ  )ނ(  
 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން.

ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްނަމަ ޕާޓީ ތަމްސީލުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަުތ  )ރ(  
ޙަވާލުކޮށްފަިއވާކަމަށް އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންގާފަިއާވ 

 ފަރާތް.

މި މާއްދާގެ )ރ( ަގއި ުބނާފަދަ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓްރީޮކށްފައި  )ބ(  
ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ަރއީސް ނުވަތަ ެޗއަރޕަރސަން ނުވަތަ  ،ނުވާނަމަ

 ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ެސކްެރޓަރީ ޖެނެރަލް.

ކުންުފނީގެ  ،ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއްނަމަ-ރާއްޖޭަގއި ރީ  )ޅ(  
 ލޯކަލް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް.

ތަނެއްގެ ރައީސް ނުވަތަ  އެ ،މިނިވަން މުއައްސަސާެއއްނަމަ )ކ(  
 ރައީސް ނުވަތަ މެންަބރުން.ނައިބު 

 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ތަންފީޒު 
 ކުރާނެ ގޮތް 

ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޙުކުމްތަކާއި އަމުރުތައް  )ހ(  .217
ކުރާނީ އެ ޙުުކމެއް ނުވަތަ އެ އަމުރެްއގަިއ  ތަންފީޒު

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަެށވެ.

އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެިޅފައިވާ އާބިޓްރޭޝަނުގެ ެއވޯޑު ުނަވތަ  )ށ(  
ކުރާނީ   މައްސަލަެއއްަގއި ނެރެފައިާވ އަމުރުތައް ތަންފީޒު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބިޓްރޭޝަންެގ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 
 ހަދާފައިވާ ަގވާއިދާ އެްއގޮތަެށެވ.

ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ 
 މައްސަލަތައް ބެހިގެންވާ ގޮތް 

ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެހިގެްނަވނީ އަންނަނިވި  ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް  .218
 ގޮތަށެވެ.

 ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުްމ ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލަ. )ހ( 
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 ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުުކމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލަ. )ށ(  

ފައިސާ ނުހިމެނޭ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ތަންފީުޒކުރުމުގެ  )ނ(  
 މައްސަލަ.

ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  ތަންފީޒު 
 ޢާންމު އުޞޫލު 

ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ތަންފީުޒކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ ބާވަތެއްެގ  )ހ(  .219
ވާނީ އަރަިނެވރިޔާގެ  ވެސް ިއސްކަންދޭން މައްސަލަތަކުަގއި

މަޞްލަޙަތަށެވެ. ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގެ އެްއވެްސ 
ދަޢުވާކުރާ ފަާރތުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދޭން ހިސާބަކުން 

 ތެއް ކޯޓުން ދޭންވާނެެއވެ.ޞަބޭނުންވާ ކޮންމެ ފުރު

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދޭ ލުއިގެ ސަބަބުން ކޯުޓގެ ވަގުތު  )ށ(  
އެކަިށގެންނުވާ ގޮތެްއގައި ެގއްލިގެންދާކަމަށް ކޯޓަށް ފެިނއްޖެ 

ކޯޓު އަމުަރކުން  ތުޞަހިނދެއްގައި ދަުޢވާކުރާ ފަރާުތން ދޭ ފުރު
ށް މެޖިސްޓްޭރޓަނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ަމއްސަލަ ބަލާ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ފަރާތުން ދޭން  ދަޢުވާކުރާ 
ތެއް ކޯޓުން ޞަ ބޭނުންނުވާ ފުރު 

 ނުދިނުން 

ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަްއސަލަެއއްަގއި  )ހ(  .221
އިންކާރުކުރާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދޭން 

 ތެއް ކޯޓުން ދީގެން ުނވާނެެއވެ.ޞަފުރު

ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރާ އެްއޮގތަށް ޢަމަލު ނުކޮށްގެން ހުށަހެޅޭ  )ށ(  
މައްސަލަެއއްގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް އޮންނަ ދުވަހު ުނވަތަ 

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި ޙުކުމް  7ގިނަެވގެން 
ުކރާނެ ކަމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން  ނުވަތަ އަމުރު ތަންފީޒު

ކޯޓުަގއި ބުނެފިނަމަ އެކަުމގެ އިންިތޒާމުތައް ހަމަޖެްއސުމަށް 
ދުވަުހގެ މުއްދަތު ދިނުމަކަށް މި މާއްދާ )ހަތެއް(  7ގިނަެވގެން 

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ކުރުން  ތަންފީޒު  ޙުކުމް 
 ފަސްކުރުން 

ކުރުމަށް މަތީ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ތަންފީޒުކުރުން ފަސް )ހ(  .221
ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު  ،މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން އަމުރުޮކށްފިނަމަ
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 ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަަސއްކަްތ ަވގުތުން ހުއްޓާަލއި، ަތންފީޒު
ފިަޔަވޅުތައް  ގޮތުން އަޅާަފއިވާ އެންމެހައިކުރުމުގެ 

ނުވަތަ ަވކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަްށ މަތީ ލެވޭނެެއވެ. ދޫކޮށް
 އެ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވޭެނއެވެ. ،ކޯޓުން އަންގާަފިއާވނަމަމަރުޙަލާގެ 

ބައެއް ތަންފީުޒކުރުން ފަސްކުުރމަށް  ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުެރއްެގ ަވކި )ށ(  
ކުރުމުެގ ދަޢުވާަގއި ހިމެނޭ އެހެން ބައެްއ  އަމުރުކޮށް، ތަންފީޒު 

ތަންފީޒުކުރަން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން އަމުރުކޮްށފައިވާ 
ކުރުން ފަސްކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައިުނވާ ބައި  ޙާލަތުގައި، ތަންފީޒު

 ކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ކޯޓުން ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެެއވެ. ތަންފީޒު

މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ަބާޔންކޮށްފައިާވ ޙާލަތުަގއި އެ ބައެއް  )ނ(  

 މި ަގާވިއދުގައި ،ރާއަތުގެ ޤާނޫނާއި ދަނީ އިޖުތަންފީޒުކުރުމަށް މަ
ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ކޯޓުން 

 އަޅަންވާެނއެެވ.

ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް 
 ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލަ 

ުކރުމުގެ  ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު )ހ(  .222
 މައްސަލަތަކުަގއި އަންނަިނވި ފިޔަވަޅުަތއް  އަޅަްނވާނެެއވެ. 

ރަހުނުކުރެވިފަިއވާ މުދާ ހުރި ތަނާއި ޙާލަތު ލިޔުމަކުން  (1)   
 ކޮށްދިނުމަށް ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތަށް އެންގުން. ބަޔާން

ރަހުނުކުރެވިފަިއވާ މުދަލުގެ އެއިރެްއގެ ައގަީކ  (2)   
ކޮބައިކަމާމެދު ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތާއި ރަހުނު ހިފި 

 ބެލުން.ފަރާތުން އެއްބަސްވާ މިްނވަރެއް އޮތްތޯ 

ރަހުނުކުރެވިފަިއވާ މުދަލުގެ އެއިރެްއގެ ައގަީކ  (3)   
ކޮބައިކަމާމެދު ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތާއި ރަހުނު ހިފި 

ނެތްނަމަ، އަގުކުރުމަށް  ފަރާތުން އެއްބަސްވާ މިންވަެރއް
 ފަރާތުން އެއްބަސްވާ ތިންަވނަ ފަރާތެއް ވޭތޯ ބެލުން. ދެ
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މުދަލުގެ އެއިރެްއގެ ައގަީކ ރަހުނުކުރެވިފަިއވާ  (4)   
ކޮބައިކަމާމެދު ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތާއި ރަހުނު ހިފި 
ފަރާތުން އެއްބަސްވާ މިންވަެރއް ނެތިފައި، ައގުކުރުމަްށ 

ފަރާތުން އެއްބަސްވާ ިތންވަނަ ފަރާތެއް ނެތްނަމަ  ދެ
 ތަންފީޒީ ޑިވިޝަނުގެ ނުވަަތ ޖުޑިޝަލް ދާއިރާގެ އަގު 

ނުކުރެވިފަިއވާ މުދަލުގެ އެއިުރެގ ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮށް ރަހު
 އަގު ހޯދުން.

ފަރާތުގަިއ  ރަހުނުކުރެވިފަިއވާ މުދާ ެއއްަފރާތަށްވުރެ ގިނަ  (5)   
ރަހުނުކުރެވިފަިއވޭތޯ ދަރަނިވެރިާޔގެ ފަރާތުންނާިއ 

 ދައުލަތުގެ ކަާމގުޅޭ އިދާރާަތުކން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން.

މުދަލަށްވުރެ ގިނަ މުާދ އެްއ މުޢާމަލާތާ ގުިޅގެން ެއއް  (6)   
ރަހުނުކުރެވިފަިއވާނަމަ ިވއްކާުލމުގެ ހުއްދަ ދޭނެ މުދަލާއި، 

ނަޑއެޅުން.  ވިްއކުމުަގއި އިްސކަންދޭނެ ތަރުތީބު ކަ

ރަހުނުކުރެވިފަިއވާ މުދަލަކީ ބައިކޮށްގެން ިވއްކޭފަަދ  (7)   
މުދަލެއްނަމަ އެ މުދަލުން ވިްއކުމުގެ ުހއްދަދޭނެ 

ނޑަެއޅު  ން.މިންވަރެއް ކަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ފިޔަވަޅުަތއް ެއޅުމަށްޓަކައި ޙުކުމް  )ށ(  
 ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަަލ ހުށަހެޅޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިބްތިާދއީ އަުޑެއހުމެއް )ސާދަ(  14
ބާއްވަްނވާނެެއވެ. މި ައުޑއެހުން ވީިޑއޯ ކޮންފެރެްނސްގެ 

ބޭްއވިދާނެެއވެ. ތަންފީޒީ  ވެސް ވަސީލަތެއް މެދުވެިރކޮށް
ޑިވިޝަުނގެ ކޮންމެ އަޑުއެހުެމއްގެ ަޔއުމިްއޔާ މެޖިސްޓްރޭޓް ލިޔެ 
ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. އެ ަޔއުިމއްޔާ އެ މައްސަަލެއއްގެ ަފއިުލގައި 

 އޮންނަންވާނެެއވެ.

ރަހުނު ހިމެނޭ މައްސަލައެއްގައި 
މެދު އެހެން ފަރާތާ  ދަޢުވާލިބޭ 

ުކރުމުގެ  ހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުރަ )ހ(  .223
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ރަނި އަދާކުރެވޭނެ މައްސަލަެއއްަގއި  އެ މުދަލެްއ ވިއްަކިއގެން ދަ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުން 
ނަމަ،  ެއ ދަަރނި ނުދައްކަިއގެން  ބަންދުުކރުމުގެ ރަހުނެއް ހުރި

 ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމުެގ އަމުރެއް ނެރެގެންުނވާނެެއވެ. 

ފިޔަވަިއ އެހެން ގޮތަކަށް ކޯުޓގެ ުޙރުމަތް  ދަރަނި ނުދެއްކުން )ށ(  
ނޑި ފަރާތަކާމެދު ފިޔަަވޅެްއ  ނަޑއިގެްނ، ކޯުޓގެ ޙުރުމަތްކެ ކަ

 އެޅުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ުކރުމުގެ  ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު )ނ(  
ކުރުމަށް ހުރަސް ެއޅުމުގެ  ޙުކުމް ަތންފީޒު، މައްސަލަެއއްަގއި

ސްތުަގއި ފިލައިފިނަމަ، ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ޭބރަށް ގަ
ހިނގައްޖެނަމަ ނުވަތަ ެއ ނޫން ވެސް ގޮތަކަްށ ޙުކުމް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ގަސްތުަގއި ހުރަސް އަޅަމުންދާނަމަ، އެ މީހެއްެގ 
ޣައިރު ޙާޟިރުަގއި އެ މުދަލެްއ ނީލަމުގައި ިވއްަކިއގެން އެ ުޙކުމް 

 ތަންފީޒުކުރަންވާނެ ެއވެ.

ރަންޓަރުންގެ މެދުަގިއ ފަރާތާއި ރަހުނު ހިފި ފަރާތާއި ގެރަހުނު ބެހެއްޓި   .224 ދަރަންޏަށް ޒިންމާކުރުވުން 
އެހެން ގޮތަކަްށ ެއއްބަްސވެފައިނުވާނަމަ، ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާެގ ޙުކުްމ 

ކުރުމުގެ މައްސަލަަތކުަގއި އެ ދަރަންޏަކާ ގުިޅެގން ޕާރސަނަލް  ތަންފީޒު
ގެރަންޓަރެއް ނުވަތަ ގެރަންޓަރުންަތކެއް ތިބިނަމަ، ފައިވާ ގެރެންޓީ ދީ

ކުރާނީ، ރަހުނު ުކރެވިފަިއވާ މުދާ  ރަންޓަރުންގެ ަމއްޗަށް ުޙކުްމ ތަންފީޒުގެ
 ުނވިނަމަެއވެ. އެ ހާލަުތގަިއ ޞް ވިްއކަިއގެން ދަރަނި އެުކަގއި ޚަލާ

 .އެ ދަރަންޏަކީ ރަހުނު ނުހިމެނޭ ސާބިތު ދަރަންޏަކަށް ބަދަލުވެގެންދާނެއެވެ 

ރަހުނު ވިއްކާލުުމގެ ހުއްަދ ދެވޭނީ ަވކި ޝަރުޠުަތކެއް  )ހ(  .225 ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން 
ފުރިހަމަވުމުން ކަމަށް ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ މައުޟޫޢީ 
މައްސަލަިއގެ ޙުކުމުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ، ރަހުނު ވިްއާކލުމުގެ 

 ހުއްދަ ދޭންވާނީ އެ ޝަރުޠުަތކެއް ފުރިހަމަވުމުންނެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަުރޠުތައް  )ށ(  
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ފުރިހަމަވެފައި އޮތްނަމަވެސް ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތުން ރަހުނު 
ސަލާމަތްކުރުމަށް އެދޭނަމަ ަރހުނު ވިްއކާލުމުގެ ުހއްދަ ޭދންވާނީ 
އެ ނުކުތާއާމެދު ރަހުނު ހިފި ފަރާތާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ރަހުނު 

ތު ޞަ)ދޭއް( މަސް ދުވަހުގެ ފުރު 2ދުވެގެން ބެހެއްޓި ފަރާތަށް މަ
 ދިނުމަށްފަހުއެވެ.

ރަހުނު ވިއްކާލުުމގެ ހުއްދަ ޮއންނަންވާނީ މި ަގވާއިުދގެ ޖަދުވަލުެގ  )ނ(  
 ގަިއވާ ނަމޫނާއާ ެއްއގޮތަށެވެ. 43ފޯމު 

ަގއި މަދުވެގެން އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދައި  )ރ(  
 ވާންވާނެެއވެ.ހިމެނިފައި 

   (1) 
 

 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު.

 މައުޟޫޢީ ޤަޟިއްާޔގެ ނަންބަރު. (2)   

 ރަހުނު ބެހެއްޓިފަރާތާއި ރަހުނު ހިފިފަރާތް. (3)   

 ރަހުނުކުރެވިފަިއވާ މުދަލަކީ ޮކބައިކަން. (4)   

 ރަހުނުކުރެވިފަިއވާ މުދަލުގެ ެވރިފަރާތް. (5)   

 ުހއްދައަށް އެދުނުފަރާތް.ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ  (6)   

ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ިދން ތާރީޚާ ހަމައަށް ދަރަނީގެ  (7)   
 ބާކީަގއި އޮތް މިންވަރު.

 ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ުހއްދަ ދޭންޖެހޭ ސަބަބު. (8)   

 ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ުހއްދަ ދެމިއޮންނާނެ މުއްދަތު. (9)   

ރަހުނު ވިއްކާަލިއގެން ލިބުނު ފައިސާއާެމދު  (10)   

ޢަމަލުކުރިގޮތާއި، މުޢާމަލާތް ނިމުނުއިރު ދަރަނި 
ޚަލާޞްވެފަިއވާކަން ުނވަތަ ނޫންކަން ކޯޓަށް އެްނގުމަށް 
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 ހުއްދަ ދެވޭ ފަރާތުގެމަްއޗަށް ައމުރުކުރެވިފަިއއޮތުން.

 ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ުހއްދަ ދިން ގޮތް. (11)   

ގޮތަކަްށ ޚަޞްމުންގެ މެދުގައި އެއްބަްސވެފަިއ ނުާވނަމަ، އެހެން  )ބ(  
ދަރަންޏަކާ ގުިޅގެން ެއއް މުދަލަށްވުރެ ގިަނ މުދާ 
ރަހުނުކޮށްފައިވާނަމަ، އަިދ އޭގެ ތެރެއިން ބައެްއ މުދާ 
ވިްއކަިއގެން ދަރަނި އަދާކުރެވިދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، 

އަާދުކރެވޭނެ ފުރަތަމަ ވިއްކާލަން ުހއްދަދޭނީ އެ ދަރަނި 
 މިންވަރުގެ ައެގއް ހުރިކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަްށވާ މުދަލެވެ.

މުދަލަކުން ލިބޭ ކުލި ކޯޓަށް 
 ދެއްކުން 

ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލައެްއ ހުށަހެޅޭއިރު،   .226
އެ މުދާ ނުވަތަ ރަހުނުކުރެވިފަިއވާ އެްއވެސް މުދަލެްއ ހުރީ އެއްެވސް 
ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ޫދކޮށްފައި ކަމަށްވާނަމަ، ުޙކުމް ތަންފީޒުކުރުމުެގ 

ބޭ ކުލި ކޯޓަށް ދައްކަމުން މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާއެުކ، އެ މުދަލަކުން ލި
ކޯޓުން ގެންދިއުމަށް ެއ މުދަލެއް ުކްއޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭ ފަރާުތެގ މައްޗަށް 

 އަމުރުކުރަންވާެނއެވެ.

 ރަހުނު ތަންފީޒުވަންދެން 
 ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމެއް ނުކުރުން 

ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުްމ ތަންފީޒުކުރުމުެގ މައްސަލަެއްއގަިއ  )ހ(  .227
ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދިންނަމަވެސް، ރަހުނު ވިއްާކލެވި، ރަހުނު 

ރަހުނުގެ އެއްބަްސވުން ނިމުމަކަށް އަންނަންދެން އެ ޤަޟިްއޔާަގއި 
 ޙުކުމް ކޮށްގެން ނުވާެނއެވެ.

އެ ޤަޟިްއޔާެއްއގަިއ ހިމެނޭ ރަހުނު ވިްއކާލުމުގެ އިޖުާރއަތާއި  )ށ(  
ކަމަކާ ގުިޅގެން ކޯޓުން ގުިޅގެން ހުށަހެޅޭ ކަންކަން ަބލައި، އެފަދަ 

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ައޅާނީ އެ ޤަޟިްއާޔގައި ނެރޭ 
 އަމުރުތަކާއި ދޭ ނޯޓިސްތަކުްނނެވެ.

ރަހުނު ހިފި ފަރާތުން ރަހުނު ވިއްކާލަނީ ެއކަށީގެްނވާ ައެގއްަގއި  )ނ(  
ނޫންކަމަށް ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ ރަހުނު 

ނަޑއެޅުުމގައި އަްސލަކަށް ވިްއކާލުމުގެ ބީލަ ން ފަށަންޖެހޭ އަގު ކަ
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 ބަލާނީ ޚަބީރަކު ދީފައިވާ ައގެެވ.

ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނު 
 މުއްދަތު އިތުރުކުރުން 

ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ުހއްދަ ދެވުނު މުއްދަތުަގއި ރަހުނު  )ހ(  .228
ފަރާތުގެ ވިްއކާލެވިަފއި ނުވަނީ ރަހުނު ވިއްކުުމގެ ހުއްދަ ދެވުނު 

ފަރުވާކުަޑކަމުން ނުވަތަ އިުހމާލަކުން ކަމުގައި ުނވާނަމަ ރަހުނު 
 ވިްއކާލުމުގެ ހުއްަދއިގެ މުއްދަުތ އިތުރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.

ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ުހއްދަ ދެވުނު މުއްދަތުަގއި ރަހުނު  )ށ(  
ވިްއކާލެވިަފއިނުވަނީ ރަހުނު ވިްއކުމުގެ ހުއްދަ ެދވުނު ފަރާތުގެ 

ެވފައި،  ފަރުވާކުަޑކުރުމެއް ނުވަތަ ިއހުމާލެއް އޮެވގެން ކަމަށް
ދަރަނި ދައްކައިގެން ރަހުނުކުރި މުދާ ސަލާމަތްކުރުމަށް ރަހުނު 
ބެހެއްޓި ފަރާތުން ނުވަތަ ަރހުނުގެ ވެރިފަރާތުން އެދޭނަަމ މުދާ 

 ކުރުމަށް އެދުނު ފަރާތަށް މަދުވެގެން ސަލާމަތް
އް މި ގަާވއިދުެގ ނޯޓިހެ އްދަތުގެ)ސާޅީސްފަހެއް( ުދވަހުެގ މު 45

 ގަިއވާ ފޯމުން ދޭންވާނެއެެވ. 30ޖަދުވަލުގެ 

ރަހުނު ވިއްކާލައިގެން ދަރަނި 
 އަދާވުން 

ރަހުނު ކުރެވިފަިއވާ މުދާ ުނަވތަ މުދަލުން ބައެއް ވިްއކާލަިއގެން  )ހ(  .229
އެ ދަޢުވާަގއި ހިމެނޭ ދަރަނި ޚަލާޞްވެއްޖެނަމަ ދަރަނި 

 ަޑައޅައި ޙުކުމްކުރަްނވާނެެއވެ.ކަމަށް ަކނ ޚަލާޞްވެއްޖެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޙުކުމްކުރާނީ ރަހުނު ވިްއކާލަިއގެން  )ށ(  
ދަރަންޏާއި ރަހުނު ވިްއކާލުމުގެ ޚަރަދު ަކނަޑއި ބާީކ ފައިާސ 

 ހުރިނަމަ އެ ފައިސާ ރަހުނުކުރި ފަރާތަށް ލިބުމަށްފަހުއެވެ.

ޙުކުމުަގއި ރަުހނުގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުން ކުރާ  )ނ(  
ކަމަށް  އެއްބަްސވުން ނިމުމަކަްށ އަިއސްފަިއވާ

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

ރަހުނު ވިއްކާލައިގެން ދަރަނި އަދާ 
 ނުވުން 

ރަހުނު ކުރެވިފަިއވާ މުދަލުން ބައެއް ިވއްކާލަިއގެން އެ ދަުޢވާަގއި  )ހ(  .231
ހިމެނޭ ދަރަނި ޚަލާޞްނުވިނަމަ އިތުރު މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ 
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 ދޭންވާނެއެެވ.

ވެސް  މުދާ ވިްއކަިއގެން ރަހުނު ކުރެވިފަިއވާ އެންެމހައި )ށ(  
ބާީކއޮތް ދަޢުވާަގއި ހިމެނޭ ދަރަނި ޚަލާޞް ނުވިނަމަ ދަރަނީަގއި 

ނޑައަަޅިއ  މިންވަރަކީ ރަހުނު ނުހިމެނޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއްކަމަށް ކަ
 ޙުކުމްކުރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ަދށުން ކުރާ ޙުކުމުަގއި ރަހުނުގެ  )ނ(  
 އެއްބަްސވުން ނިމިފައިާވކަމަށް ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

އަރަިނވެރިޔާ އެހެން ގޮތަކަށް ެއއްބަްސވެފަިއނުވާ ދަރަނިވެރިޔާާއއި  )ހ(  .231 އިންޓްރެސްޓް ނިމުން 
ނަމަ، ރަހުނު ކުރެވިފަިއވާ މުދާ ވިއްކާލުމުން ނުވަތަ ަރހުނު 

މުގެ ޞް ހަވާލުކުރުމުން ރަހުނު ހިމެނޭ ދަރަންޏަކާ ގުޅިގެން ޚަ
ދަރަންޏާ ގުިޅގެން  ފަރާތުން ބޭންކަށް ނުވަތަ މާލީ އިދާރާއަށް އެ

 ޓްރެސްޓް ހިނގުން ހުއްޓޭނެެއވެ.ދައްކަން ެއއްބަސްވެަފިއވާ އިން 

ރަހުނު ހިމެނޭ ދަރަންޏަކާ ގުޅިގެން ހުކުމާެއއްގޮތަށް ދަރަިނވެރިޔާ  )ށ(  
ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނި ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ދައްކާަފއިނުާވ 

ފަރާތުން އެހެން ގޮތަކަށް ެއއްބަސްވެަފއިނުާވނަމަ،  ހާލަތުގައި، ދެ
 އްކާ ދުވަހުން ފެށިގެންއެއްގޮތަށް ފައިާސ ނުދަ ޙުކުމާ
ދުވަހުެގ ތެރޭގައި ރަހުނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ )ފަސްދޮޅަސް(  60

ާއއި  އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަްށ ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. ދަރަނިވެިރޔާ 
ނަމަ އެކަން ކޯޓަށް އެހެން ގޮތަކަްށ އެއްބަްސވެއްޖެ އަރަނިވެރިޔާ

 އަންގަްނވާނެެއވެ.

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް 
 ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލަ 

 

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާެގ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލައެްއ   .232
ވަަނ  369ހުށަހެޅުމުން، ލަސްނުކޮށް މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫުނގެ 

މާއްދާގަިއވާ ގޮތަށް ދަރަނިެވރިޔާގެ މާލީ ހާލަތު ބެލުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެޭހ 
 އެވެ.ކޯޓުން ފަށަންވާނެ ކަންތައްތައް

ކުރުމުގެ ަމއްސަލަތަުކގަިއ  ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު  .233 އަޅަންވާނެ ފިޔަވަޅުތައް 
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ކުރުމުގައި ކޯޓުން އެޅިދާނެ  ޙުކުމް ތަންފީޒު އަރަނިވެރިާޔގެ އެދުުމގެ މަތިން
ކަމަށް މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފިޔަަވޅުތަުކެގ 

ފިަޔވަޅުތަްއ ަވގުތުން ައިދ  ޅެން ހުރި އެންމެހައިވަގުތު އެ ތެރެއިން އެ 
އެއްފަހަރާ ޯކޓުން ައޅަންާވނެއެވެ. ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާެގ ޙުކުްމ 

ކުރުމުގެ މައްސަަލެއއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން އަޅާެނ ފިޔަވަޅުތަުކެގ  ތަންފީޒު
ވެ. ައިދ ޗެކްލިސްެޓއް ކޮންމެ މައްަސލައެްއގެ ފައިުލގައި އޮންނަންވާނެއެ 

 ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދިއުމުަގިއ އެ ެޗކް ލިސްޓު އަާދހަމަކުރަންވާނެއެެވ. 
މި ގޮތުން ކޯޓުން އަޅައިެދވިދާނެ ފިޔަވަޅުތަުކގެ ތެރޭަގއި އަންނަނިިވ 

 ކަންކަން ހިމެނުމުގެ އިޚްތިޔާުރ އަރަނިވެރިާޔއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

އަދި ދަރަނިެވރިޔާެގ ދަރަނިވެރިޔަކީ އަމިއްލަ ަފރުދެއްނަމަ،  )ހ(  
އަތުަގއި ދަރަނި އަދާކުރާނޭ މުދަލާއި ފައިސާ ހުރިކަމަށް 
ޤަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތުގަިއ، ކޯުޓގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަން ހުރަސް 
އެޅުމުެގ ގޮތުން ދަރަިނވެިރޔާ ރާއްެޖއިން ބޭރަށް ފުަރއިގެން 

މީހާގެ  ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބެއް އޮތްނަމަ، އެ
  .ސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުންޕާ

ާއއި އުފުލޭ  ދަރަނިވެރިޔާގެ މިލްިކއްޔާުތަގއި ހުރި ވިޔަފާރި )ށ(  
މުދަލާއި ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ ތެރެއިން ިވއްކާެލވެން ހުރި މުދާތައް 
ވިްއކުމަށްޓަކައި އެ މުދާ ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރެއް ނެރުން؛ އަދި 

ހިފެހެއްޓޭ މުދާ  ،ވާ ގޮުތގެމަތިންމަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި
 ވިްއކުމުގެ މަސަްއކަތް ކުރާނޭ ފަރާތެއް ޢައްޔަން ކުރުން.

ބޭންކެއްަގއި ުނވަތަ މާލީ އިާދރާއެްއގައި ދަރަިނވެރިާޔގެ ަނމުގައި  )ނ(  
ފައިސާ ހުރިނަމަ ހުރި ފައިސާއަކުން ދަރަނި ޚަލާޞްކުރުމަށް 

ކޯޓަށް ފޮުނވުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފަިއާސ ހިފަހައްޓައި 
 .އަމުރުކުރުން

ދައުލަތުގެ އިދާރާެއއްަގއި ނުވަތަ އެހެން މީހެްއގެ ައތުގަިއ  )ރ(  
ދަރަނިވެރިޔާގެ ނަުމގައި ފަިއސާ ހުރިނަމަ ހުރި ފައިސާއަކުން 
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ދަރަނި ޚަލާޞްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފައިސާ ހިފަހައްޓައި 
 .ކޯޓަށް ފޮނުވުމަށް އަމުރުކުރުން

ދަރަނިވެރިޔާައކީ ަވޒީފާ އަދާުކރާ މީހެއްނަމަ ދަރަނިވެރިޔާއަްށ ލިބޭ  )ބ(  
ނަޑއަޅާ މިްނވަރެްއ، ކޯޓަށް  މުސާރައިގެ ތެެރއިން މެޖިސްޓްރޭޓް ކަ

 .ފޮނުވުމަށް ވަޒީފާދިން ފަރާތުެގ މައްޗަށް އަމުރުކުރުން

ދަރަނިވެރިޔާގެ ނަމުަގއި ހުރި މުދަލުގެ ތެރެއިން އެ ދަރަނި  )ޅ(  
ނެ މިންވަރަށް ދަރަނިވެރިާޔގެ މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަމުެގ އަދާކުރެވޭ

މައްޗަށް އޮތް ަޙއްޤަކަށް ަބދަލު އަންނާނެ ކަމެއް ނުކުރުމަށް 
މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށާއި ެއ މުދަލެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިން 

 .ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުން

ށްދީ، ނުވަތަ ދަރަނިވެރިޔާެގ މުދަލެއް އެެހން ފަރާތަކަށް ކުްއޔަ )ކ(  
ހިބަކޮށްދީ، ނުވަތަ ިވއްާކ، ނުވަތަ ރަހުނު ކޮށްފައިވަނީ ދަރަނި 
ސާބިތުވި ފަހުން ކަމުަގއި ާވނަމަ ނުވަތަ ދަރަނީގެ މަުއޟޫޢީ 

މަސްދުވަހުގެ ުކރިން ( ހައެއް) 6މައްސަލަ  ކޯޓުން ނިންމުމުގެ 
ކަމަކީ އަރަނިވެރިާޔއަށް ގެއްލުން ިދނުމުގެ  ކަމުގައި ވެަފއި، އެ

ނިޔަތުގަިއ ނުވަަތ ހީލަތްތެރި ގޮތެްއަގއި ކޮްށފައިާވ 
ކަމަކީ  މުޢާމަލާތެއްކަމުގައި ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ އަދި އެ

 އަދާލަތުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށްާވނަމަ، 
އެ މުޢާމަލާތެއް ބާޠިލުކޮށް ކުރިން އޮތް ހާލަތަށް ރުޖޫޢަ ކުރުމަށް 

 .އަމުރުކުރުން

އެ މުދަލަކުން ދަރަނިވެރިޔާައށް އާމްދަނީ ނުވަތަ ކުލި ލިބޭ  )އ(  
މުދަލެއްގެ އާމްދަނީ ނުވަތަ ކުލި ކޯޓަށް ދެއްކުމަށް ކުއްޔަްށ ހިފާ 

 . ފަރާތަށް ނުވަތަ ކުލި ދައްކާ ަފރާތަށް އަމުރުކުރުން

ދެ ދަރަނިވެރިންގެ ދަރަނި، އެއް ދަރަނި އަނެއް ދަރަންޏާ  )ވ(  
 .އަޅާެކނޑުން
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އާއި އުފުލޭ މުދަލާއި  ދަރަނިވެރިޔާގެ މިލްުކގައި ހުރި ވިޔަފާރި )މ(  
ނުއުފުލޭ މުދާ ވިއްަކއިގެން ލިބޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ަދރަނީގެ 
މިންވަރު ކޯޓަށް ޖަމާކުރާ ގޮތަށް މުދާ ކޯޓުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން 

 ވިްއކުމަށް އަމުރުކުރުން. 

ޙުކުމާއެއްގޮތަށް ފައިސާ 
 ނުދެއްކުމުގެ އަދަބު 

ދަރަނިވެރިޔާގެ މާލީ އަދި މުދަލުގެ ތަނަވަސްކަން ހުރިނެތްގޮތް  )ހ(  .234
ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމަށްފަހު، ޙުކުމާއެްއގޮތަށް ަފއިސާ ދެްއުކމުގެ 

 ކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތުގައި ޙުކުމާ ތަނަވަސްކަން ހުރި
ނޑުމުގެ  އެްއގޮތަށް ފައިސާ ނުދެްއުކމަކީ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެ
ޢަމަލެއް ކަމުގައި ބަަލއި އެ ކުށުގެ ޢުޤޫބާެތއްގެ ޮގތުގަިއ 
ޤާނޫނުގައި ަކނަޑއަޅާފަިއވާ އަދަބެއް ދަރަނިވެިރޔާގެ މަްއޗަށް 

ނަޑއެޅުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންެވއެވެ.   ކަ

ތަ ެއ ނޫން ެވސް ާޤނޫނީ ދަރަނިވެރިޔަކީ ކުންފުންޏެއް ނުވަ )ށ(  
ޝަޚުޞަކަށްާވ ހާލަތުގަިއ ަދރަނިވެރިާޔގެ މާލީ އަދި މުދަލުގެ 
 ތަނަވަސްކަން ހުރިނެތްގޮތް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމަށްފަހު، ޙުކުމާ

އެްއގޮތަށް ފައިސާ ދެއްކުުމެގ ތަނަވަސްކަން ހުރިކަމަށް ކޯޓަށް 
ފައިސާ  ޤަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތުގައި އެ ުކންފުނިން ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް

ނުދައްކާނަމަ، ެއ ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަުޚޞުެގ 
މާ ންޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯުޑގެ މެންބަރުގެ ތެރެއިން އެކަމަށް ޒި

 އުފުލަންޖެހޭ ޑިރެކްޓަރަުކ ނުވަތަ ޑިެރކްޓަރުން ކޯޓުެގ ހުރުމަތް
ނޑުުމގެ ޢަމަލެއް ކޮށްފި ކަމުގައި ބަލައި އެ ކުށުގެ ޮގތުގަިއ ކެ
ނޑައަ ޅާަފިއވާ އަދަބެއް ެއއިން ފަރާތެއްގެ މައްޗަްށ ޤާނޫނުގައި ކަ

ނަޑއެޅުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންެވއެވެ.  ކަ

ދަރަނި އަދާނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި 
 ކުންފުނި އުވާލުން 

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީުޒގެ މައްސަލަތަކުަގިއ   .235
އަދި އަރަނިވެިރާޔ އެގޮތަށް ކޯޓުަގިއ  ،ދަރަނިވެރިޔަކީ ޤާނޫނީ ޝަްޚޞެއްނަމަ

އެދިއްޖެނަމަ، އެ ކުންފުންޏަކީ ދަރަނި އަދާކުރެވެން ނެތް ކުންފުންޏެއް 
ނޑައަަޅއި ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ެގ  80ކަމަށް ކަ
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( ގެ ދަށުން އެ ުކންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ ަމސައްކަތް ކޯޓުްނ 3)
 ފަށަންވާނެއެވެ.

ތަންފީޒުކުރުމަށް އަންގާ ޙުކުމް 
 ޗިޓު 

ޙުކުމާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލު ނުޮކށްގެން ފަރުދެއްެގ މައްޗަްށ ބަންދުގެ އަމުެރްއ   .236
ނެރޭނަމަ، ޙުކުމް ތަންފީޒުކުުރމަށް އަންގާ ޗިޓު އޮންނަންާވނީ މި ަގވާއިުދެގ 

 ަގއިވާ ަނމޫނާއާ އެއް ގޮތަށެވެ. 44ޖަދުވަލުގެ ފޯމު 

 އަދަބު ކަނޑައަޅާފައިވަނިކޮށް 
 ޙުކުމާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން 

ނޑުމުގެ ސަަބބުން އެްއެވްސ   .237 ޙުކުމް ތަންފީޒުނުކޮށް ޯކޓުެގ ޙުރުމަތް ކެ
ނަޑއެޅިފަިއާވ  މީހެއްގެ މައްޗަށް އަދަބު ަކނޑައެޅިަފއި ވަނިކޮްށ، އަދަބު ކަ
މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ޙުކުމާ ެއްއގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ޙުކުްމ 

އަންަގއި ކޮްށފައިވާ އަމުރު ނުވަަތ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް ތަންފީޒުކުރުމަށް 
 އަންގާ ޗިޓު ބާޠިލުކުރަންވާެނެއވެ.

 މިގަާވއިދުގެ ދަށުން ދަރަނިވެރިޔާ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓިފަިއވަނިކޮްށ،   .238 ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލުން 
މި ގަާވއިދުަގއި ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ޙާލަތްތަކުގެ އިތުުރން އަންނަނިިވ 

 .ކުގައި ދަރަިނވެރިާޔގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލަންވާނެެއވެޙާލަތްތަ

ރާއްޖެއިން ފަރުާވކުރެވެްނ ނެތް ބައްަޔކަށް ފަރުާވކުރުމަށް  )ހ(  
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާންޖެހޭކަން ޑޮކްޓަރެްއގެ ިލޔުމުން ެއނގެން 

 .އޮތުން

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދުމަށް ދައުލަތުގެ ސޯޝަލް މެިޑކަލް  )ށ(  
 .ސްކީމަކުން ފަރުާވގެ ޚަރަދު ހަމަޖެހިފައި އޮތުން

ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ 
މަރުޙަލާގައި ނިވާފަތްގަނޑު 
 ނެގުމުގެ މައްސަލަ ނުބެލުން 

ކުންފުންޏެއްގެ މަްއޗަށް ހުށަހަޅާ ދަޢުވާއެްއގަިއ އެ ކުންފުނީެގ   .239
ނޑު ނަގަިއ، ދަޢުވާަގއި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފަރުވާ ދިނުމަށް  ނިވާފަތްގަ

ކަމަށް  ކުންފުނީގެ ޑައިެރކްޓަރުން ނުވަތަ ޑައިެރކްޓަރަކު ޒިންާމވާންޖެހޭ
ނަޑއަަޅއިދޭން ދަޢުވާކުާރ ފަރާތުން އެދިފައި ުނވާނަމަ ެއ މައްސަލަެއްއެގ  ،ކަ

ނުޑ ނަގައިދިނުމުެގ  ތަންފީޒީ މަރުޙަލާގައި ދަޢުވާިލބޭ ކުންފުނީގެ ނިވާފަތްގަ
 މައްސަލަ ބަލައެއް ނުެދވޭނެެއެވ.
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ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުްނ މުދާ  385މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނުެގ  )ހ(  .241 ޝަރީޢަތުން މުދާ ވިއްކުން 
ވިްއކާނެ ފަރާތެއް ޢައްޔަންުކރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އަންަނނިވި 

 ގޮތަށެވެ.

ފަރާތް އެއްބަސްާވ  މުދާ ވިއްކުމަށް ޙަވާލުކުރުމަށް ދެ (1)   
 ފަރާތެއް ހުރިނަމަ މުދާ ވިއްކުުމގެ މަސައްކަްތ 

 އެ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުން.

( ގައި ބުނާފަދަ ފަރާތެއް 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (2)   
ނެތިފައި، މުދާ ހިފެހެއްޓުނު ޤަޟިއްާޔގައި ދަުޢވާކުާރ 

ވިްއކުމުގެ މަސަްއކަްތ  ،ފަރާތަކީ މާލީ އިދާރާއެއްނަމަ މުދާ
 އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރުން.

( ަގއި ބުނާފަދަ 2( އަދި )1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (3)   
ފަރާތެއް ނެތްނަމަ މުދާ ވިްއކާނީ ކޯޓުގެ ތަންފީީޒ 

 ޑިވިޝަނުންނެވެ.

ވަނަ މާއްާދގެ )ވ( ަގއި  385ރާއަތުެގ ޤާނޫނުެގ މަދަނީ އިޖު )ހ(  .241 މުދާ ވިއްކުމުގެ ނޯޓިސް 
ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މުދާ ވިއްކުުމގެ ނޯޓިސް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ 

 އަންނަނިވި ގޮތަެށވެ.

ދަރަނިވެރިޔާއަށް ނޯޓިސް ފޮނުވާނީ މި ގަވާއިުދގަިއ  (1)   
 ބުނެފައިވާ ގޮތަެށވެ.

އަރަނިވެރިާޔއަށް ނޯޓިްސ ފޮނުވާނީ ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމުަގިއ  (2)   
ލިޔުންތަކާއި ތަކެިތ އަރަނިވެރިާޔއަށް ފޮނުވަންެޖހޭ 
 ފޮނުވުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތަށެވެ.

މުދަލާގުޅޭގޮތުން ދަޢުވާެއްއ ކޮށްފައިވާ އެ ދަޢުވާެގ  (3)   
ޚަޞްމުންނަށް ނޯޓިސް ފޮނުވާނީ ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމުގަިއ 
ޚަޞްމުންނަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި 
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 ފޮނުވުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތަށެވެ.

މުދަލާ ގުޅޭގޮތުްނ ޙައްޤެއް އޮތްަކމަށް  (4)   
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާްތތަކަށް ނޯޓިސް ފޮނުވާނީ 

ފަރާތަށް  ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުގައި އެ 
ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި ފޮނުވުމަށް 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަެށވެ.

އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު  މުދާ ވިއްކާލުުމގެ ނޯޓިހުަގިއ މަދުވެގެން )ށ(  
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 މުދަލުގެ ބާވަތާއި ނަން. (1)   

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ މުދަލެއްނަމަ ރަޖިސްޓަރީ ކުިރ  (2)   
 ތާރީޚް.

ނޑަައޅާފަިއވާ ގޮތް. (3)     މުދާ ވިއްކުމަށް ކަ

ބީލަން ނުވަތަ ނީލަމުގެ އުޞޫލުން ވިއްކާނަމަ ބީލަން  (4)   
ފެށޭ އަގާިއ، ފަހަރަކު އިތުރުކުރެވޭނެ  ނުވަތަ ނީލަން

 އެންމެ ކުޑަ މިންވަރު.

ބީލަން ނުވަތަ ނީލަން ކާމިާޔބުކުރި ފަރާތް ކަންަޑއަޅާެނ  (5)   
 ފަރާތަށް ދޭނެ މުއްދަތު. ދެއްކުމަށް އެ  ގޮތާިއ، ފައިސާ 

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ ގޮތާއި، ޝަކުވާ ބަލައިގަންނާެނ  (6)   
 ގަޑި.އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި 

ދަރަނިވެރިންގެ ފައިސާ 
 ހިފެހެއްޓުން 

ދަރަނިވެރިންގެ މުދާ ވިްއަކއިގެންާނއި، ކޯޓުން ހިފަހަްއޓާ ފައިސާާއއި،   .242
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ކޯަޓށް ލިބޭ ދަރަނިވެރިންގެ ފައިސާ ކޯުޓަގިއ 

 .ހިފަހައްޓާނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުަގއެވެ

ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމަށް މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން އަމުުރޮކށްފައި  (ހ)  
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 .އޮތުން

އަރަނިވެރިާޔ އެހެން ފަރާތަަކށް ދައްކަންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް  (ށ)  
 .އޮވެ ުޙކުމުަގއިވާ ގޮތަށް އެ ަފއިސާ ދައްކަމުން ނުދިއުން

ލިެބންވާ ސާބިތު ދަރަންޏަކާ ގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ ފައިސާ  (ނ)  
 .ފަރާތަށް ދޫނުކުރުމަށް ޝަރީޢަތުން އަންގާފައި އޮތުން

ކޯޓަށް ގެނެވޭ ފައިސާ 
 އަރަނިވެރިންނަށް ދޫކުރުން 

އެްއވެސް ފަރާތެްއގެ ނަމުަގއި ހުރި ފައިސާއެއް ވަކި ޤަިޟްއޔާއަކާ ގުިޅގެްނ   .243
ކޯޓަށް ގެނައިނަމަވެްސ އެަފއިސާ ދޫކުރަްނވާނީ ދަރަނިެވރިޔާގެ ނަުމަގިއ 

އެދަރަންެޏއްގެ ނިސްބަތުްނ  ،ވެފަިއވާ ދަރަނިތަކަކީ ކޮބައިކަން ބަލައި ސާބިތު
ނަމަވެސް ރަހުެންއ  .ހުރިހާ އަރަނިވެރިންނަށްވެސް ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތަެށވެ
 އޮންނަ ހާލަތުގައި އެ ރަހުނަްށ އިސްކަންދޭންވާެނއެވެ. 

މި ގަވާއިުދގެ ދަށުން ދަރަންޏެއް އޮތް މީހަކު ކަމުގައި ބެލެވޭނީ، ކޯުޓެގ   .244 ދަރަނިވެރިޔާގެ މާނަ 
މީހެއްގެ މަްއަޗށް ދަރަންޏެއް ސާބިތުެވ، ެއ ދަރަނި ކޯުޓގެ  ކުމަކުން އެ ޙު

އެއްގޮތަށް ުނވަތަ ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެަފއިވާ ޮގތަކަށް، ފައިާސ  ހުކުމާ
 ދައްކަންޖެހި ނުދައްކައި އޮތް ނަމައެވެ.

ޤައުމުތަކުގެ ޙުކުމްތައް ބޭރު 
 ތަންފީޒުކުރުން 

ބޭރު ޤައުމުތަުކގެ ޙުކުމްަތއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތަންފީުޒކުރުމުގަިއ  )ހ(  .245
ވަނަ ބާބު އަދި  33ރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ މަލުކުރާނީ މަދަނީ އިޖުޢަ

މި ގަވާއިުދގައި ދިވެހިާރއްޖޭެގ ކޯޓުތަކުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުުކރުމަށް 
 ެށވެ.އެކަށަެއޅިފަިއވާ ގޮތަ

ބޭރު ގައުެމއްެގ ކޯެޓްއެގ ޙުކުމެއް ުނވަތަ ައމުރެއް  )ށ(  
 394ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް އެދޭނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

 45ވަނަ މާއްދާއާ ެއްއގޮތަށް މި ގަާވއިދުގެ ޖަދުވަުލގެ ފޯމު 
 ގަިއވާ "ބޭރު ޤައުމުތަުކގެ ުޙކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު"

 ންނެވެ.އި

ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގެ ޖުރުމާނާގެ 
 ފައިސާއާއި ޙުކުމުގެ ފައިސާ 

އުލަށް ދައްކަން ޖެޭހ ޖނާއީ މައްސަލަތަުކގައި އެިކއެކި ފަރާތްތަކުން ދަ  .246
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ކުުމގެ ަފއިސާ ހުކުމާ އެްއގޮތަށް ނުދައްކައިފިނަމަ، ޙުނާ އާއި ޖޫރިމަ
ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ ުޙކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނީ މި ގަާވއިުދގެ ިމ 

 ބައިަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތަެށވެ.  

 ނަވާވީސްވަނަ ބައި 

 ލިޔެކިޔުން ތައްޔާރުކުރުމާއި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން 

ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނީ މި ގަވާއިދުެގ  )ހ(  .247 ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް 
ޖަދުވަލުތަކުަގއިވާ ނަމޫނާތަކާ އެްއގޮތަށް ތައްޔާުރކުރާ 

 ލިޔުމަކުންނެވެ.

ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުން އޮންނަންވާނީ ވަކި ޝަރުެޠއް ފުރިހަމަވާ  )ށ(  
ވަރުކޮށްފައި ކަމަްށ މަދަނީ ގޮތަށް ނުވަތަ ތެދުކަމަށް ކަށަ

އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުަގއި ނުަވތަ މި ގަވާއިދުަގއި ބުނެފައިާވނަމަ، 
 އެ ލިޔުމެއް އޮންނަންވާނީ އެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ގޮތަށެވެ.

ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ފޯމާއެކު ަވކި ލިޔުންތަކެްއ  )ނ(  
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުަގއި ނުވަތަ 

  ދުަގއި ބުނެފަިއވާނަމަ، އެ ލިޔުންަތއް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.މި ގަާވއި

މަކަށް އެްއވެސް އެންގުމެއް އަންގާނަމަ އެ އެްނގުން ޚަޞްކޯޓުން  )ރ(  
 މަށް ކޮޕީ ކުރަްނާވނެއެވެ.ޚަޞްއަނެއް 

މަކަށް ދީފައިވާ މުއްދަތެްއ ޚަޞްވަކިކަެމއް ކުރުމަށް ކޯޓުން  )ބ(  
އިތުރުކުރުމަށް ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް އެފަދަ ކަމަކު އެްއވެްސ 

ލްެއއް، ލިޔުމެއް ނުވަތަ މަކު ކޯޓަށް ސިީޓއެްއ، އީމެއިޚަޞް
މަށް ޚަޞް އް ފޮނުވާނަމަ، އެ އެއްެޗއްގެ ކޮޕީ އަނެްއ ނޯޓިހެ

 ފޮނުވަންވާނެެއވެ. 

ޢަތާބެހޭ ގޮތުން ދައުލަތުގެ އެއްވެްސ ކޯޓުން މައްސަލައެްއގެ ޝަރީ )ޅ(  
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އިދާރާއަކަްށ ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް އެްއވެްސ ކަމެްއ ޮއޅުން 
 ފިލުވަން ސިޓީެއއް ނުވަަތ ލިޔުމެއް ފޮނުވާނަމަ، އެކަން 

 މުންނަށް އަންގަންވާެނއެވެ.ޞްއެ މައްސަލަިއގެ ދެ ޚަ

ނަަމވެސް  އަިދ )ޅ( ަގއި އެހެން އޮތް، މި މާއްދާގެ )ރ(، )ބ( )ކ(  
މުގެ ަޣއިރު ހާިޒރުގަިއ ނެރޭ ަވގުީތ އަމުރުަތކާއި، ޚަޞްއެްއ 

އެފަދަ ވަގުތީ އަމުރުތައް ެނރެދިނުން އެދޭކަން، ނުވަތަ ޙުކުމް 
ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަރުޙަލާަގއި ވަކިާބވަތެްއގެ އަމުރަކަށް އެޭދކަން 
ނުވަތަ އެފަދަ އަމުރެއް ޯކޓުން ނެރޭކަން ނުވަތަ މީހެއްގެ 

 ޮއޅުން ފިލުވަން ފޮނުވާ އަމުރުތަކާއި  މިލްކިއްޔާުތގައި ހުރި ތަކެތި

 މަށް އަންގަން ނުޖެހޭނެއެވެ.ޚަޞްލިޔުންތައް އަެނއް 

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް 
 އިލެކްޓްރޯނިކްގޮތަކުން އެދުން 

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް އިލެކްްޓރޯނިކް  )ހ(  .248
މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. -ވަސީލަތެއް ނުވަތަ އީ 

ން ެއކަމަށް ކޯޓުޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދެންވާނީ 
ނަޑއަޅާފަިއވާ ފޯމުންނެވެ.  ކަ

އިލެްކްޓރޯނިކް މި މާއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން  )ށ(  
ވަސީލަތަކުން ނޫންގޮތަކަށް ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް 
އެދޭނަމަ ކޯޓުން އެ ިލޔުން ދޫކުރާނީ މި ަގާވއިދުގެ 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ފީ ދެއްކުމުންނެވެ.  Dއެޕެންޑިކްސް   ަގއި ކަ

 ތިރީސްވަނަ ބައި 

 ކޯޓުން ޚަޞްމުންނަށް ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރުން 

ކޯޓުން މައްސަލަތަކާބެހޭ ލިޔެކިޔުން ޚަޞްމުންނަށް ރައްދުކުރާނީ މަދަނީ   .249 ރައްދުކުރުން ލިޔެކިޔުން 
ވަނަ ބާބުގެ ެދވަނަ ަބއިަގއި އަދި ިމ  24އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނުގެ 

 ގަާވއިދުަގއި ބުނެފަިއވާ ގޮތަެށެވ.
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 އެއްތިރީސްވަނަ ބައި 

 ޚަޞްމުންނާއި ވަކީލުންގެ ޗުއްޓީ 

ވަކީލު މު ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޚަޞް 
ރަށުން ފުރުމުގެ ކުރިން  ފުރިހަމަ 

 ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

ނަޑއެޅިފަިއާވ އަޑުއެހުންތަާކިއ   .251 ކޯޓުަގއި ހިނގަމުންދާ ޤަޟިއްާޔއެްއގައި ކަ
ނަޑއެޅުމަށްފަހު،  އެ ތާވަާލ  އެހެނިހެން އިޖުރާއަތުތަކުެގ ތާވަލު ކަ

 ޚިލާފުވާނޭ ގޮތަކަށް ރަށުން ޭބރަށް ފުރައިގެން ގޮްސގެންނުާވނެއެވެ. 
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 ބައްތިރީސްވަނަ ބައި 

 މައްސަލައިގެ ފައިލު އަދި ލިޔެލިޔުން ، މައްސަލަ ބަލާ މެޖިސްޓްރޭޓް

ންގެ މެޖިސްޓްރޭޓު މައްސަލަ ބަލާނެ 
 އަދަދު 

ނަޑއަޅާފައިުނވާނަ )ހ(  .251 ަގއި މަ، މި ކޯޓުޤާނޫނެއްގަިއ ަވކި ގޮަތކަށް ކަ
 ވެ.މެޖިސްޓްރޭޓެކެމައްސަލަ ބަލައި ޝަރީޢަތް ުކރާނީ އެންމެ 

 ޢައްޔަން ުވމަށްފަހު،  މެޖިސްޓްރޭޓަކުމައްސަލަ ބެލުމަށް  )ށ( 
 މި ގަވާއިުދގައި އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއނުވާނަމަ، 
އެ މައްސަލަެއއް ކޯޓުން ިނމެންދެން އެ މައްސަލައެްއެގ ހުރިހާ 

 ކެވެ.މެޖިސްޓްރޭޓެއިޖުރާއަތެއް ފުރިހަމަކުރަންވާީނ އެ 

މައްސަލަ ބަލަމުން ގެންދާ މެޖިސްޓްރޭޓް ބަދަލުކުރެވޭނީ ަހމައެކަނި  )ނ(  
 ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ގަާވއިދެްއަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ހާލަތެްއގަެއވެ. 

ވާ ހާލަތެއްަގިއ ޤާނޫނެއްގަިއ ނުވަތަ ަގވާއިެދއްަގއި ބަޔާްނކޮށްފައި  )ރ(  
ށް މައްސަލަ ބެލެން ނެތިގެން، ެއ މައްސަލަ ބަލާ މެޖިސްޓްރޭޓަ 

ކާ ހަވާލުކުރެވިއްެޖ މެޖިސްޓްރޭޓަމައްސަލަ ބެލުމަށް އެހެން 
ހިނދެއްގައި އޭނާ އެ ަމްއސަލަ ހިންގަންވާނީ އެ ަމްއސަލައެއް 

 އެއިަރކު ގޮސްަފއިވާ ހިސާބަުކން ފެށިގެންނެވެ.

އްަގިއ ޤާނޫނެއްގަިއ ނުވަތަ ަގވާއިެދއްަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ހާލަތެ )ބ(  
މައްސަލަ ބެލެން ނެތިގެން، ެއ  މެޖިސްޓްރޭޓަށްމައްސަލަ ބަލާ 

ހަވާލުކުރެވިއްެޖ  މެޖިސްޓްރޭޓަކާމައްސަލަ ބެލުމަށް އެހެން 
ހިނދެއްގައި އޭނާާއއި ަމއްސަލަ ހަވާލުކުެރވުމުެގ ކުރިން 

 ޙާޟިރުކުރެވިފަިއވާ ހެކިން ައލުން ޙާޟިރުކުރަން ނުޖެހޭނެއެވެ.

އަޑުއެހުންތަކުގެ މައްސަލައިގެ 
އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިން 

 ބެލެހެއްޓުމާއި އަރުޝީފުކުރުން 

ކޮންމެ މައްސަލަެއްއގެ އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުންތަާކއި ޝަރީަޢތްތަކުެގ  )ހ(  .252
 އަުޑއެހުންތަކުގެ ޯއޑިއޯ/ީވޑިއީ ރެކޯުޑކޮށް ޑިާޕޓްމަންޓު 

ލަކުން މިނިސްްޓރޭޝަނުން ހަމަޖައްސާ އުޞޫއޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑް
މެޖިސްޓްރޭޓްެގ ބެލެހެއްޓުމަީކ އެކޯޓެްއގެ ިއސް ރައްކާތެރިކޮށް
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އަރުޝީފުކުރުަމށްޓަކަިއ ޔަެތކެވެ. އަދި އެ ރެކޯޑިންގަތއް މަސްއޫލިއް
މިނިސްޓްރޭޝަނުން ހަމަޖައްސާ ޑިޕާޓްމަންޓު އޮފް ޖުޑިޝަްލ އެޑް

ޑިޕާޓްމަންޓާ އެ ރެޯކޑިންތައް ަރއްކާތެިރކަމާއެުކ  ލަކުން އެ އުޞޫ
 ންވާެނއެވެ.ހަވާލުކުރަ

ކޮންމެ މައްސަލައެްއގެ ފައިލުަގއި ހުންނަ ލިޔެކިުޔންތައް  )ށ(  
ރައްކާތެރިކަާމއެކު ބެލެހެއްުޓމަކީ އެަވގުތަކު އެ ފައިލަކާިއ 

 ހަވާލުވެހުރި މީހެއްގެ ޒިންމާެއކެވެ.

މައްސަލަެއއްގެ ފައިލު ެއކަކު އަނެކަކަށް ހަވާލުކުރަްނވާނީ ފައިލުަގއި  )ނ(  
ަވގުތަކު އޮންނަ މީހެއް  ލިޔުމަކުން އެ ފައިުލެގ ކަސްޓަޑީ އެއޮންނަ 

 އެނގޭނެ ގޮތަށެވެ.

ވަގުތު އަތުަގއި ނެތް ފަރާތަކުން ފައިލުގައި އޮތް ލިޔުމެްއ  ފައިލު އެ )ރ(  
 ނެގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ފައިލުގައި އޮންނަ ލިްސޓަކުން ފައިލުަގއި ހުރީ ކޮން  )ބ(  
 އެނގެްނވާނެެއވެ.ލިޔުންތަކެއްކަން 

ފައިލު އިލެކްޓްރޯނިކް ވަީސލަތަކުން ބަލަހައްޓާނަމަ، ރައްކާތެރި  )ޅ(  
 އެހެން ތަނެއްަގއި އެ ފައިުލގެ ބެކަޕްއެއް އޮންނަންވާނެެއވެ.

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތު 

ންނަށް ދޭ މެޖިސްޓްރޭޓުކޯޓުގެ ިއސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އެހެން  )ހ(  .253
 ވާނީ ލިޔުމަކުންނެވެ. އިރުޝާދުތަކާއި އެންގުންަތއް އަންގަން

ން މައްސަލަތައް ހިްނުގމުގައި މެޖިސްޓްޭރޓުކޯޓުގެ ހުރިހާ  )ށ(  
ޢަމަލުކުރަނީ އެއްގޮތް ިއޖުރާއަތުތަކަކަށްކަން ކަަށވަުރކުރުމަކީ 

 ގެ މަްސއޫިލއްޔަތެެކވެ.މެޖިސްޓްރޭޓުއިސް

މަސައްކަތްތަާކއި ރަޖިސްްޓރަރަގެ ުނެގ ކޯޓުގެ ތަންީފޒީ ިޑވިޝަ )ނ(  
ގެ މަސަްއކަތްތައް މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ުކރާ މުވައްޒަފު 

ސުޕްވަިއޒްކޮށް އިރުޝާދު ދިނުމަކީ ކޯޓުގެ ިއސްމެޖިސްޓްރޭޓްެގ 
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 މަސްއޫލިއްޔަެތކެވެ.

މައްސަލައިގެ ފައިލް 
 އަރުޝީފުކުރުން 

ނެރުމަކީ މަނާކަމެކެެވ. މައްސަލަެއއްގެ އޮރިޖިނަލް ފައިލު ކޯޓުގެ އިމާރާތުން   .254
މައްސަލަ ނިމި މައްސަލައިެގ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރަްނ މައްސަލައިެގ 

 ފައިލު ގެންދިއުން މީގެ ތެޭރަގއި ނުހިމެނެއެވެ.

ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ެއއްެވސް ޝަރުޢީ ލިޔުމެއް ހޯދުމަށް އެއްެވސް ފަރާތަކުން   .255 ބާތިލު ލިޔުމެއް ހޯދުމަށް އެދުން 
 ވެިނ ތާރީޚެއްަގއި އެ  ޔުމެއް ކޯުޓން ދޫކުރަންވާނީ، މިއެދިއްޖެނަމަ އެލި

ޖަހައި ކޯުޓެގ  ލިޔުމެއް ބާޠިލުކުެރވިފަިއވާކަްނ ބަޔާންކޮށް ކޯުޓގެ ަތއްަގނެޑއް
 ކަމާބެހޭ މުވައްޒަެފއް ސޮިއކުުރމަށްފަހުއެވެ.

އިސްތިއުނާފީ ކޯަޓކުން ތަހުވީލުކުެރވޭ މައްސަލަތަާކއި ކޯޓެްއގެ ެއްއ   .256 ތަހުވީލުކުރެވޭ މައްސަލަތައް 
ކަށް ތަހުވީުލކުރެވޭ މައްސަަލ މެޖިސްޓްރޭޓަކުރެން އަެނއް  މެޖިސްޓްރޭޓަކު

 ލެއް ކޮންމެ ކޯެޓްއގައި ލިޔެަފއި އޮންނަންވާެނެއެވ.ޞޫބަލާނޭ އު

 ތެއްތިރީސްވަނަ ބައި 

 ކުރުން ތަޞްދީޤު ކިޔުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ލިޔެ

އެއްބަސްވުންތަކާއި އެހެނިހެން 
ލިޔެކިޔުންތައް ކޯޓުގައި 

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން 

އެކި ެއކި ފަރާތްތަކުގެ މެުދަގއިެވވޭ ެއއްބަްސވުމާއި ޮސއިުކރެވޭ އެހެނިހެން   .257
 Dލިޔުންތައް ކޯޓުަގއި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދޭނީ މި ގަވާއިުދގެ އެޕްނެޑިކްސް 

 ގަިއވާ ފީ ދެއްކުމުންނެެވ.

 ސައުރަތިރީސްވަނަ ބައި 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

މި ގަާވއިދުެގ ދަށުން ޯކޓުތަކުން ކުރަންޖެހޭ އިޢުާލންތަކާއި  )ހ(  .258 ކޯޓު ގެޒެޓް 
 ނޯޓިސްތަކާއި ޢާންމު އެންގުންތައް ާޝއިޢުކުރުަމށްޓަކައި 

ެއއް ޑިޕާޓްމަްނޓް އޮފް ުޓގެ ނަމުަގއި އޮްނލައިން ޕޯޓަލްކޯޓު ެގޒެ
އިން ހިންގަިއ ބަލަހައްަޓންވާނެ އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން ޖުޑިޝަލް
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 އެވެ.

ލާންޖެހުމުގެ ކަންކަން ޢުމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ކޯުޓ ގެޒެޓުަގއި އި )ށ(  
ުކރުމުގެ ޢުލާން ޝާއިޢުން އަމިއްލައަށް އިޓުކުރަންވާނީ ކޯ އިންތިޒާމު

 ކަންކަން ކުރާ ގޮތަެށވެ.

  ،އަކުން ުކރާނަމަނުވަތަ ޓީވީ ޢުލާނެއް ރޭިޑޯއިއން ކޯޓުގެ އި )ނ(  
 ން އަިމއްލައަެށވެ.ކޯޓު މެއް އިދާރީ ގޮތުން ހަމަޖައްސާނީކަ އެ

 ން އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންނަށް ލިބެން މި ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓު  .259 ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް 
 ހުންނާނެއެވެ. 

 .ކޯޓާ ގުޅޭނެ ގޮތް )ހ(  

 .މައްސަލަތައްކޯޓަށް ހުށަހެޅި ނުނިމި ހުރި  )ށ(  

 .ކޯޓުގެ ނިންމުންތައް )ނ(  

 .ކޯޓުގެ ޝަރީޢަުތގެ އަުޑއެހުްނތަކުގެ ާތވަލް )ރ(  

 މި ގަާވއިދާ އެުކަގއިވާ ޖަުދވަލުތަުކގަިއވާ ފޯމުތަކާއި ެއޕެންޑިކްސްތަަކކީ   .261 ޖަދުވަލު އަދި އެޕެންޑިކްސް 
 މި ގަާވއިދުގެ ބަެއެކވެ.

ިދވެހިސަުރކާރުގެ ެގޒެޓުަގިއ މި ަގވާއިދު މި ގަާވއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާނީ   .261  ފެށުން  ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށިގެްނނެވެ. ޢުކުރާ ދުވަހުންޝާއި

)ހައެއް( މަްސ  6މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން   .262 މި ގަވާއިދު މުރާޖަޢާކުރުން 
 .ވުުމގެ ކުރިން މި ަގވާިއދު މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެދުވަސް
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  181 ސަފްޙ  
 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތް: .01

 : އްމު ނަމ އެކު(ޢ  ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު   :އުފަން ތ ރީޚް     : މުރުޢު 

 : މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅ އި ރަށް   : ދ އިމީ އެޑްރެސް

  :ޤައުމު 

 : މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅ އި ރަށް   މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 : ނަންބަރުމޮބައިލް   : އީމޭލް އެޑްރެސް 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 :ަމްއަސަލ ަރްއުދާވ ަފާރތް ، .02

 : އްމު ނަމ އެކު(ޢ  ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު   :އުފަން ތ ރީޚް     : މުރުޢު 

 : މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅ އި ރަށް   : އެޑްރެސްދ އިމީ 

  :ޤައުމު 

 : މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅ އި ރަށް   މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 : ނަންބަރުމޮބައިލް   : އީމޭލް އެޑްރެސް 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  
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  182 ސަފްޙ  
 

 ބައި( )ފޯމުގެ ދެވަނަ

  އަށް އެއްބަސްވަމެވެ. މުޅި ދަޢުވ ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތުގެ އަހުރެން 

 : އަށް އެއްބަސްވ  ގޮތް  ދަޢުވ   03

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

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

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

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

 ކަން ހިނގ ފައިވ  ގޮތް ކަމަށް އެއްބަސްވ ގޮތް :މައްސަލައިގައި  04

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

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

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

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

 ކަން ނުވަތަ ނޫންކަން :އެދޭ  ކުރުމަށް  ޝަރީޢަތް ހިންގުމެއް ނެތި ޙުކުމް  05

 އ ނ. ☐

 ނޫން. ☐

 _______/___/___ : ކުރ ނެ ތ ރީޚު ޞް ޚަލ   ދަޢުވ އެއް ނަމަ އެ ފައިސ  ދައްކ ، ހޯދުމުގެ މިދަޢުވ  އަކީ ފައިސ   06

 : ގޮތް  ހުށަހަޅ  މި ދަޢުވ ގައި ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވ  ފައިސ  ދައްކަން  07

 އެއްފަހަރ  ވަގުތުން   ☐

     ބަޔަށް ބަހ ލައިގެން 3ފައިސ ގެ ޢަދަދު  ☐

     ބަހ ލައިގެން ބަޔަށް 6ފައިސ ގެ ޢަދަދު  ☐

     ބަޔަށް ބަހ ލައިގެން  12ފައިސ ގެ ޢަދަދު  ☐

 : ފައިސ  ދައްކަން ބޭނުންވަނީ  08

     ސީދ  ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތަށް  ☐

   ކޯޓަށް ☐
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  183 ސަފްޙ  
 

 ބައި( )ފޯމުގެ ތިންވަނަ   

 އިޤުރ ރު :

 

 އިޤުރ ރުވަމެވެ.މި ފޯމުގައި ދީފައިވ  މަޢުލޫމ ތަކީ ތެދު މަޢުލޫމ ތުކަމަށް އަހުރެން 

  : ސޮއި

 _____________________________________________________________ : ނަން

 _______________________________________________ : ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު މަޤ މު

 ____________________________________________________________:  ތ ރީޚު

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :ފޯމ އެކު 

  .ަފރ ތްތަކުެގ ދިވެިހރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކ ޑ އި، ކޮޕީ / ފަރ ތް ހުށަހެޅި މަްއސަލަ .1
 މަްއސަލައަށް ޭބނުްނވ  ޝަރުޢީ ެއހެން ލިޔުމެއް ވ ނަމަ އެލިުޔމެްއގެ ކޮޕީ  .2
 އެަކމަށް ެއދޭ ފޯމު  ،ވަކީލަކު ނުވަތަ ަބދަލުަގއި މީހަކު ހުށަަހޅ ނަމަ  .3
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  184 ސަފްޙ  
 

` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 ....................................................ފޯމް ނަމްބަރު :                  

           

  

 

 

 

 : ______________________________________________________________ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް

  އަދި

 _____________________________________________________________________ ދަޢުވ ިލބޭ ފަރ ތް:

 

 އިރުޝ ދު 

ޙުކުމް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ ދިފ ޢު ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވ  މުއްދަތު ހަމަވުމަށް ފަހު، އަދި ދަޢުވ   ބޭއްވުމެއްނެތި އަޑުއެހުމެއް ޝަރީޢަތުގެ  .1

 ލިބޭފަރ ތުން މުޅި ދަޢުވ އަށް އެއްބަސްވެފައި ވ ނަމައެވެ.

 މިފޯމ އިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް މިފޯމުގެ ފަހު ޞަފްޙ ގައި ބަޔ ންކުރެވިފައިވ ނެއެވެ. .2

 

 

 

 

 (131މ.، 112މ.، )ހ( 107ދުގެ މ.ޢިވާ ޤަ ޖުާރއަުތގެ މަދަނީ އި) 05ފޯމު 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު
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  185 ސަފްޙ  
 

 

 އެދޭ ސަބަބު  ކޮށްދިނުމަށް  ޙުކުމް  ހިންގުމެއްނެތި  ތް ޝަރީޢަ  01

 އަށް އެއްބަސްވެފައި އޮތުން ދަޢުވ ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތުން  ☐

 ދަޢުވ ގެ ދިފ ޢު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅ ފައި ނުވ ތީ  ☐

 ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތުން ރައްދު ދަޢުވ އަށް ނުވަތަ އިތުރު ދަޢުވ އަށް ރައްދު ދީފައި ނުވ ތީ  ☐

 ހުށަހަޅ ފައި ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތުން ނުވަތަ ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތުން ދަޢުވ ގެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ދަޢުވ ގެ ޖަވ ބުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ☐

 ނުވ ތީ.  

 ޙުކުމް ކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ނަމަ، ކޯޓުން ކުރ  ޙުކުމް އޮންނަންވީ ގޮތް  ނެތި  ބޭއްވުމެއް  އަޑުއެހުމެއް  ޝަރީޢަތުގެ  02

 ސޮއި:

 ނަން:______________________________________________

 

 : ފޯމ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

އަދި ޤ ނޫނީ ،  ( ޕ ސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ  ،ނަމަ ރައްޔިތެއް ނޫން ދިވެހި  ކ ޑު ) .ނަމަ އެފަރ ތުގެ އައި.ޑީ ފަރުދަކު  ފޯމު ހުށަހަޅަނީ މި .1

މި  ޝަޚްޞެއްނަމަ، ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ، ޤ ނޫނަކުން އުފައްދ ފައިވ  އިދ ރ އެއް ނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ

 .ވ ނެއެވެ  ފޯމ އެކު ހުށަހަޅަން

 

 

 

 

 

 



    

 

 aa.thoddoo@judiciary.gov.mvމެއިލް -އީ|   6660766ފެކްސް ނަންބަރު:  |   6660766ފޯން   |މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫއއ.

  186 ސަފްޙ  
 

 

` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

  

 

 
 

 ......................................................................................................................................................................................................................................ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް : 

 ،އަދި

 .....................................................................................................................................................................................................................................ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތް : 

 

 އިރުޝ ދު:

 

 ދުވަސް ތެރޭގައި މިފޯމު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ.  14ލިޔުންތައް ލިބޭ ތ ރީޚުން ފެށިގެން  .1

ދަޢުވ ގެ ލިބިފައިވ   ނަމަ، އެއްބަސްނުވ  ބަޔ އި ގުޅޭގޮތުން، މިފޯމ އި އެކު ދަޢުވ ގެ ބަޔަކަށް އެއްބަސްވެ ދައުވ ގެ ބަޔަކަށް އެއްބަސްނުވ   .2

 ދުވަސް ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ވ ނެއެވެ. 14ން ފެށިގެން ލިޔުންތައް ލިބުނު ތ ރީޚު ،ދިފ ޢު ފޯމު

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .3

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވ ނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ. 12ސައިޒް  ގައި، ފޮންޓުމި ފޯމު ފުރިހަމަކުރ ންވ ނީ ދިވެހި ބަހުން، ފަރުމ  ފޮންޓު  .4

 .ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމ ތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވ ނަމަ މި ފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެމި ފޯމުގައި  .5

 ގައި ބަޔ ންކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.ޙ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމ ތު، މިފޯމުގެ ފަހު ޞަފް މިފޯމ އިއެކު .6

 ( 111ައތުގެ ަޤވާޢިުދގެ މ.މަދަނީ އިުޖރާ ) 06ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު : 
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 ދަޢުވ  އ  ގުޅޭގޮތުން އެއްބަސްވ  ކަންކަން : 01

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 ދަޢުވ  އ އި ގުޅޭގޮތުން އެއްބަސްނުވ  ކަންކަން : 02

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 ދަޢުވ ގެ އިންކ ރުކުރ  ބަޔަށް އިންކ ރުކުރ  ސަބަބު : 03

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 : ގޮތް  ކަމަށް އެއްބަސްވ   ހިނގ ފައިވ  ގޮތް  އްސަލައިގައި ކަން މަ  04

1. …………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………… 

 ކަން ނުވަތަ ނޫންކަން :އެދޭ  ކުރުމަށް  އެއްބަސްވ  ބަޔ  މެދު ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމެއް ނެތި ޙުކުމް  05

 އ ން ☐

 ނޫން  ☐
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 ___/___/_______ : ކުރ ނެ ތ ރީޚު އެއްބަސްވ  ފައިސ  ދައްކ  ޚަލ ޞް  ނަމަ  ދަޢުވ  އަކީ ފައިސ  ހޯދުމުގެ ދަޢުވ އެއް  މި  06

 

 :އެއްބަސްވ  ނަމަ ފައިސ  ދައްކަން ހުށަހަޅ  ގޮތް ދައްކަން  އެއް ފައިސ   07

 އެއްފަހަރ  ވަގުތުން   ☐

 ބަޔަށް ބަހ ލައިގެން  3ފައިސ ގެ ޢަދަދު  ☐

    ބަޔަށް ބަހ ލައިގެން 6ފައިސ ގެ ޢަދަދު  ☐

 ބަޔަށް ބަހ ލައިގެން  12ފައިސ ގެ ޢަދަދު  ☐

 : ފައިސ  ދައްކަން ބޭނުންވަނީ  08

     ސީދ  ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތަށް  ☐

     ކޯޓަށް ☐

 ބައި( )ފޯމުގެ ދެވަނަ

 ދަޢުވ ގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް :

 ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތް  09

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 ދ އިމީ އެޑްރެސް :

 މަގު: 

 ފަނގިފިލ : 

 އަތޮޅ އި ރަށް: 

 ޤައުމު:  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
 މަގު: 

 އަތޮޅ އި ރަށް: 

 :ޤައުމު 
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 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 

 ބައި( )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ

 އިޤުރ ރު :

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވ  މަޢުލޫމ ތަކީ ތެދު މަޢުލޫމ ތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރ ރުވަމެވެ.

 : ސޮއި

 ______________:_______________________________________________ ނަން

 :_______________________________________________ މަޤ މް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު

 ____________________________________________________________: ތ ރީޚު

 

 

 ފޯމ އެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި:

 މި ފޯމ އެކު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކ ޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ.  .7
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު :            

      

  

 

 

 

 ______________________________________ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް: 

 އަދި 

 _______________________________________ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތް:

 

 އިރުޝ ދު 

 މުޅި ދަޢުވ  އަށް އިންކ ރުކުރ  ނަމަ ފުރ ނީ މިފޯމެވެ.  .1

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ފޯމު ކޯޓަށް  14ކޯޓުގެ އިޚްތިޞ ސަށް އިޢުތިރ ޒު ނުކުރ  ނަމަ، ދަޢުވ ގެ ލިޔުންތައް ލިބޭ ތ ރީޚުން ފެށިގެން  .2

 ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

ނޑައެޅުމުން،  .3 ކޯޓުގެ އިހްތިޞ ޞްއ  މެދު ސުވ ލު އުފައްދ  ނަމަ ދަޢުވ ގެ ދިފ ޢު ފޯމު ހުށަހަޅ ނީ އިހްތިޞ ޞްއ  މެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ކަ

ނޑައަޅ  ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ބިނ ކޮށެވެ.   އެ ކަ

 (114)މަދަނީ ިއޖުާރއަުތގެ ަޤާވޢިދުގެ މ. 07ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
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 މި ފޯމު ފުރުމުގައި ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތުން: .4

 އިޢުތިރ ފުވ  ވ ޤިޢ ތައް ވަކިވަކިން ބަޔ ންކުރަން ވ ނެއެވެ.)ހ( ދަޢުވ ގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން 

 )ށ( ދަޢުވ ގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އިންކ ރުކުރ  ވ ޤިޢ ތައް ވަކިވަކިން ބަޔ ންކުރަން ވ ނެއެވެ.

ން ނުކުރެވޭކަން )ނ( ދަޢުވ ގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އޭނ އަށް ޔަގީންނުކުރެވޭ ވ ޤިޢ އެއް އޮތް ނަމަ އެކަން ޔަގީ

 ނުވަތަ އޭގެ ތެދުކަން ކަށަވަރުނުކުރެވޭ ނަމަ އެކަމެއް ބަޔ ންކުރަން ވ ނެއެވެ.

)ރ( ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތުގެ ދިފ އުގައި ބޭނުންކުރަން ބޭނުންވ  ލިޔުންތަކެއް ހުރި ނަމަ އެ ލިޔުންތަކަށް ޙަވ ލ ދީ އެކަން 

 ފ ހަގަކުރަން ވ ނެއެވެ. 

 ތުހުމަތަކަށް އިންކ ރުކުރ  ނަމަ އޭގެ ސަބަބު ބަޔ ންކުރަން ވ ނެއެވެ. )ބ( ދަޢުވ ގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް

)ޅ( މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގ ފައިވަނީ ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތުން ބުނ  ގޮތަށް ކަމުގައިނުވ  ނަމަ މައްސަލަ ހިނގި ގޮތް 

 ކަމަށް ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތުން ބަޔ ންކުރ  ގޮތް ދަޢުވ  ފޯމުގައި ލިޔަންވ ނެއެވެ. 

ސަލައިގައި ކަން ހިނގި ގޮތް ކަމަށް ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތުން ބަޔ ންކުރި ވ ޤިޢ ތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ވ ޤިޢ އެއްގެ މައްޗަށް މައް .5

 ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލ ގައި ހެކި ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތު ނުލިބި ހިނގައިދ ނެކަން ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތުން ރިޢ ޔަތްކުރަން ވ ނެއެވެ. 

ކަން އަންގ  ލިޔުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅ ފައި ވީނަމަވެސް، ކަނަޑައެޅިފައިވ  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވ ގެ ދިފ އު ދަޢުވ  ފޯމ  ޙަވ ލުވި  .6

 ހުށަހަޅ ފައިނުވ  ނަމަ ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތުގެ ޣައިރު ޙ ޟިރުގައި ޙުކުމް ކުރެވިދ ނެއެވެ.

އެއް ކުރ ނަމަ، އެފަދަ ދަޢުވ އެއް ކުރ ނީ އެކަމަށް ރައްދު ދަޢުވ  ދަޢުވ އަށް ދިފ ޢު ހުށަހަޅ އިރު، ރައްދު ދަޢުވ އެއް ނުވަތަ އިތުރު ދަޢުވ  .7

( އިންނެވެ. ރައްދު ދަޢުވ އެއް ނުވަތަ އިތުރު ދަޢުވ އެއްކުރ  ނަމަ ދިފ ޢު 13ފޯމު ( އިން އަދި އިތުރު ދަޢުވ  ފޯމު )10ފޯމު ފޯމު )

 ފޯމ އެކު އެ ފޯމު)ތައް( ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ. 

 ވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ.މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެން .8

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވ ނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ. 12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރަންވ ނީ ދިވެހި ބަހުން، ފަރުމ  ފޮންޓުގައި، ފޮންޓް ސައިޒް  .9

 .މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމ ތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވ  ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ  .10

 މު ފުރ އިރު ޤ ނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރެވިފައިވ  ނަމަ، މިފޯމުގައި ސޮއިކުރ ނީ ޤ ނޫނީ ވަކީލެވެ.މި ފޯ .11
 މިފޯމ އިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމ ތު، މިފޯމުގެ ފަހު ޞަފްޙ ގައި ބަޔ ންކުރެވިފައިވ ނެއެވެ. .12
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 މުޅި ދަޢުވ އަށް އަހުރެން އިންކ ރު ކުރަމެވެ.  01

 ދަޢުވ އަށް އިންކ ރުކުރ  ސަބަބު:

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

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

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

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

)މި ފޯމުގެ ފަހަތުގައިވ  އިރުޝ ދުތަކުގައި  މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގ ފައިވ  ގޮތް ކަމަށް ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތުން ބަޔ ންކުރ  ގޮތް 02

  ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންކަމަށް ސަމ ލުކަން ދީގެން މި ބައި ލިޔުމަށް(

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

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

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

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

 ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތުން އެދޭ ގޮތް  03

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

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

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

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

 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި(

 މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން އެދޭގޮތް 

 

 ؛މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ބޭނުން ނަމަ ޙައްލުކުރަން އެދެނީ 04

 ކޯޓުން ބޭރުގައި  ☐

 ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލ ގައި        ☐
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 ؛މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން އެދެނީ  05

 ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން  ☐

 އަވަސް ނިޔ ގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން  ☐

 ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން    ☐

 

 )ފޯމުގެ ތިންވަނަ ބައި(

 ތަމްސީލުކުރުން 

 ޤ ނޫނީ ވަކީލު މެދުވެރިކޮށް  ☐

 އަމިއްލައަށް  ☐

 ނަމަ އެފަރ ތެއްގެ މަޢުލޫމ ތު:ޤ ނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރ  ނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަުޢވ ކުރ  ފަރ ތް ތަމްސީލުކުރ   06

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެުކ(  

   :އުފަން ތ ރީޚް    :ޢުމުރު  
އައިޑީ ކ ޑު ނަންބަރު / ޕ ސްޕޯޓް 
  :ނަންބަރު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަްނބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : 

 ޤ ނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ :

 ތ ރީޚް: ................................ހުވައިކުރި  ވަކ ލ ތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު : ..............................
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 ތަމްސީލުކުރ  އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން : ..........................................................

 ...........................................އޮފީހުގައި ތަމްސީލުކުރ  މަޤ މު : ...........................................................

 ތަމްސީލުކުރ  ފަރ ތުގެ އެޑްރެސް : 07

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަްނބަރު :  އެޑްރެސް :އީމޭލް  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : 
 

 )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ ބައި( 

 ދަޢުވ ގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް : 08

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެުކ(  

  :ނަންބަރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަންބަރު އައިޑީ ކ ޑު    :އުފަން ތ ރީޚް    :ޢުމުރު  

 ގޭގެނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން: 

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަްނބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް :މައްސަލައިގެ  
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 ދަޢުވ  ލިބޭ ފަރ ތް : 09

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެުކ(  

  :އުފަން ތ ރީޚް  :ޢުމުރު  
އައިޑީ ކ ޑު ނަންބަރު / ޕ ސްޕޯޓް 

 :ނަންބަރު 

 :ގޭގެނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

 :ޤައުމު 

 ގޭގެނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން: 

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަްނބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : 

 

 )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ ބައި(

 އިޤުރ ރު 

 

 މަޢުލޫމ ތު ކަމަށް އަހުރެން އިޤުރ ރުވަމެވެ.މި ފޯމުގައި ދީފައިވ  މަޢުލޫމ ތަކީ ތެދު 

 ސޮއި: 

 _____________________________________________________________ނަން: 

 _______________________________________________މަޤ މު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: 

 ____________________________________________________________ތ ރީޚު: 

 ފޯމ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: 
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 މި ފޯމ އެކު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކ ޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ. 1

 

 ` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 
 ، އއ. ތޮއްޑޫ      

 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 ..........................ފޯމް ނަމްބަރު :   

  

 

 

 .................................................................................................................................................................................މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތް :

 ،އަދި

 ................................................................................................................................................................................:މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތް 

 އިރުޝ ދު 

 ތެޭރަގއި ދަުޢވ ގެ ދިފ ުޢއަށް ދަުޢވ ކުރ  ަފރ ުތން ޖަވ ބު ދޭްނވ ެނއެވެ. ދުވަުހގެ 14ދަޢުވ ުކރ  ފަރ ތަށް ދަުޢވ ގެ ދިފ ޢު ލިޭބ ދުވަހުން ފެިށގެން  .11

ިއންކ ރުކުރ ަކން  މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރަްނވ ނީ ދަުޢވ ލިބޭ ފަރ ތުން ަދއުވ ގެ ދިފ ުޢަގއި ބަޔ ންކޮްށފައިވ  ކޮްނމެ ވ ޤިޢ އަކަށް އެްއބަްސވ ަކން ނުވަތަ .12

ހަމަކުަރންވ ނީ ދަޢުވ ިލބޭ ފަރ ތުްނ ދަުއވ ގެ ދިފ ުޢަގއި ބަޔ ންކޮށްަފިއވ  ކޮންމެ  ތުހުމަތަކަށް ވަކިވަކިން އެނގޭނެ ގޮތަކަެށވެ. މި ފޯުމ ފުރި

ުނވަތަ ޝަފަހީ  އެްއބަްސވ ކަން ުނވަތަ އިންކ ރުކުރ ކަްނ ވަކިވަކިން ެއނޭގނެ ގޮތަކަެށވެ. އިންކ ރުކުރ  ނަަމ، އިންކ ރު ކުރ  ަސބަބު ިކތ ބީ ހެއްކަށް

 ންކުރަްނވ ެނެއވެ.ހެއްކަށް ަޙވ ލ ދީ ބަޔ  

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .13

 ގަެއވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންވ ނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރ ްނވ ނީ ިދވެިހބަހުްނ، ފަރުމ  ފޮންޓުަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް  .14

 ފުރިހަމަކޮށްަފއިުނވ  ނަމަ މި ފޯމު ަބލައި ނުގަެނވޭެނެއވެ.މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަްނޖެހޭ މަޢުޫލމ ތު  .15

 މި ފޯމ އެކު ހުށަަހޅަްނޖެހޭ ތަކެތީގެ މަުޢލޫމ ތު، ފޯުމގެ ފަހު ޞަފްޙ ގައި ބަޔ ްނކުރެވިަފއި ވ ެނެއވެ. .16

 (116)މަދަނީ އިޖުާރއަުތގެ ަޤާވޢިދުގެ މ. 08ފޯމު 

 :ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު 

: 
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 މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތް: .01

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތް: .02

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  
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)މި ފޯމުގެ ފަހަތުގައިވ  އިރުޝ ދުތަކުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ދައުވ ލިބޭ ފަރ ތުގެ ދިފ ޢުއަށް ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތުން ދޭ ޖަވ ބު  -03

 ކަންކަމަށް ސަމ ލުކަންދީގެން މި ބައި ލިޔުމަށް( 

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

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

 ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތުން ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތަށް ސުވ ލުކުރަންހުރި ނަމަ އެ ސުވ ލުތައް  -40

1............................................................................................................. . 

2............................................................. ................................................... 

 އިޤުރ ރު 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވ  މަޢުލޫމ ތަކީ ތެދު މަޢުލޫމ ތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރ ރުވަމެވެ.

 ސޮއި: 

 _____________________________________________________________ނަން: 

 _______________________________________________މަޤ މު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: 

 ____________________________________________________________ތ ރީޚު: 

 ފޯމ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :

 މަްއސަލަ ހުށަހެޅި ފަރ ތް / ަފރ ތްތަކުެގ ދިވެިހރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކ ޑ އި، ކޮޕީ. .1

 ޝަރުޢީ ެއހެން ލިޔުމެއް ވ ނަމަ އެލިުޔމެްއގެ ކޮޕީ  މަްއސަލައަށް ޭބނުްނވ  .2
 އެަކމަށް ެއދޭ ފޯމު  ،ވަކީލަކު ނުވަތަ ަބދަލުަގއި މީހަކު ހުށަަހޅ ނަމަ  .3
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 ......................................ފޯމް ނަމްބަރު :             

 

  

 

 

 ...........................................................................................................................................................ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް:

 އަދި 

 ...........................................................................................................................................................ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތް:

 

 އިރުޝ ދު 

ދުވަުހގެ  14ަގއި ދަުޢވ ލިބޭ ފަރ ުތން ހުަށހަޅ  ަރއްދު  ދަޢުވ ިލބޭ ފަރ ތުން ހުށަެހޅި ަދއުވ ގެ ިދފ ޢަށް ދަޢުވ ކުރ  ަފރ ތުން ހުށަެހޅި ަޖވ ބުގެ ަރްއދު .1

 ތެރޭަގއި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ވ ެނއެވެ. 

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .2

 ކަޅު ކުލައިންެނވެ.ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންވ ނީ  12މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރ ްނވ ނީ ިދވެހި ބަުހން، ފަރުމ  ފޮންްޓގަިއ، ފޮންޓް ސައިްޒ  .3

 .މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަްނޖެހޭ މަޢުޫލމ ތު ފުރިހަމަކޮށްަފއިުނވ  ނަމަ މި ފޯމު ަބލައިނުަގނެޭވނެެއވެ .4

 .މި ފޯމ ިއއެކު ހުށަހަަޅންޖެހޭ ތަކެީތގެ ަމޢުލޫމ ތު ފޯމުގެ ފަހު ޞަްފޙ ަގއި ބަޔ ްނކުރެވިަފއިވ ނެެއވެ .5

 

 

 )ހ( 117)މަދަނީ އިޖުާރއަުތގެ ަޤާވޢިދުގެ މ. 09ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  
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 ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތުން ހުށަހެޅި ޖަވ ބަށް ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތުން ދޭ ރައްދު ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތުގެ ދިފ ޢަށް  -01

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

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

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

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

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

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

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

 ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތުން ސުވ ލެއް ކޮށްފައިވ  ނަމަ އެ ސުވ ލުތަކުގެ ޖަވ ބު  02

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

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

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

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

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

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

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

 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި(

 އިޤުރ ރު 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވ  މަޢުލޫމ ތަކީ ތެދު މަޢުލޫމ ތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރ ރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

 _____________________________________________________________ނަން:

 _______________________________________________މަޤ މް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

 ____________________________________________________________ތ ރީޚު

 ފޯމ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: 

 ންވ ނެއެވެ.މި ފޯމ އެކު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކ ޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަ 1
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 ......................................ފޯމް ނަމްބަރު : 

  

 

 

 

 ........................................ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް ...........................................................................................................

 އަދި 

 ...................................................................................................................................................ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތް 

 އިރުޝ ދު 

 އިންކ ރުކުރ  ަމްއސަލަތަކުަގއެވެ. ުމޅި ދަުޢވ ައށް  އިންކ ރުކުރ  ަމއްސަލަތަުކގައި އަދި މި ފޯމު ހުށަހެޭޅނީ ހަަމއެކަނި ދަުޢވ ގެ ބަޔަކަށް .1

 ނަމަ، މިފޯުމގައި ސޮއިުކރ ނީ ޤ ޫނނީ ވަކީލެވެ.  އްަޔންކުރެވިަފިއވ ޢަމި ފޯމު ފުރ ިއރު ގ ނޫނީ ވަކީލަކު  .2

ުތގެ ޝަރީޢަެއއްގެ ަމއްޗަށް ވ ޤިޢ ތަުކގެ ތެޭރގައި ނުހިެމނޭ ވ ޤިޢ ކުރ  ފަރ ތުން ބަޔ ންުކރި ރައްދު ދަުޢވ  ހިނިގގޮތް ކަމަށް  މަްއސަލަިއގައި ކަން .3

 ޔަތްުކރަން ވ ނެެއވެ. ޢ ތު ނުލިބި ހިނަގިއދ ނެކަން ަރއްދު ދަުއވ ުކރ  ފަރ ތުން ރިޞަލ ަގއި ހެކި ހުށަހަޅަން ުފރުޙަމަރު 

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .4

 ގައެވެ. ލިޔުންަތއް ހުންނަްނވ ނީ ކަުޅ ކުލައިންނެވެ. 12ަސިއްޒ  ފްޮނޓް ، ަގއިްނވ ނީ ިދވެިހބަހުްނ، ފަރުމ  ފޮންޓުމި ފޯމު ފުރިަހމަކުރަ .5

 ވެ.ނަމަ މި ފޯމު ަބލައިނުަގނެޭވނެއެ  މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަ ކުރަްނޖެހޭ މަޢުލޫމ ތު ފުރިހަމަކޮށްަފއިުނވ  .6

 ފޯުމގެ ފަހު ޞަފްޙ ަގއި ބަޔ ންކުރެވިަފިއވ ނެެއވެ.  ،މި ފޯމ ިއއެކު ހުށަހަަޅންޖެހޭ ތަކެީތގެ ަމޢުލޫމ ތު .7

 

 (118މ.ދުގެ ަޤާވޢިުތގެ އަ)މަދަނީ އިޖުރާ  10ފޯމު 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު
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 ރައްދު ދަޢުވ  . 01
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 . ކަން ހިނގ ފައިވ  ގޮތް 02

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

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

 . ރައްދު ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތުން ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރުވ  03

 

 ހަމައެކަނި ނަމަ ހޯދަން އެދޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ބ ވަތ އި އޭގެ ސަބަބު ބަޔ ންކުރަންވ ނެއެވެ. ދަޢުވ ކުރަނީ  މުގެ ބަދަލު ހޯދަން އެދޭ)ގެއްލު
ނޑައަޅ ފައިވ    ނަގައިދިނުމަށް އެދޭފައިސ  އިންޓްރެސްޓްގެ  ވެފައި، އެ ފައިސ އ  ގުޅިގެން އަރ ފައިވ  ހޯދުމަށް ކަމުގައި ޢަދަދެއް  ފައިސ ގެ  ކަ

ނޑައަޅ  ވަނަ 92 ޤ ނޫނުގެ މަދަނީ އިޖުރ އަތުގެ ނަމަ، މި ތަނުގައި  އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސ ގެ މިންވަރު މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  ފަދައިން ކަ
 ވ ނެއެވެ.( ބަޔ ންކުރަން
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.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

 

 ބައި( )ދެ ވަނަ

 ރައްދު ދަޢުވ ގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީ ގޮތް 

 . ރައްދު ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް 04

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެުކ(  

   :އުފަން ތ ރީޚް    :ޢުމުރު  
އައިޑީ ކ ޑު ނަންބަރު / ޕ ސްޕޯޓް 

 :ނަންބަރު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 ދ އިމީ އެޑްރެސް :

 މަގު: 

 ފަނގިފިލ : 

 އަތޮޅ އި ރަށް: 

 ޤައުމު:  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
 މަގު: 

 އަތޮޅ އި ރަށް: 

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަްނބަރު:  އީމޭލް އެޑްރެސް: 

 :މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް 
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 ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތް . ރައްދު 05

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 ދ އިމީ އެޑްރެސް :

 މަގު: 

 ފަނގިފިލ : 

 އަތޮޅ އި ރަށް: 

 ޤައުމު:  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
 މަގު: 

 އަތޮޅ އި ރަށް: 

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް މައްސަލައިގެ  

 

 ބައި( )ތިންވަނަ

 އިޤުރ ރު 

 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވ  މަޢުލޫމ ތަކީ ތެދު މަޢުލޫމ ތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރ ރުވަމެވެ.

  ސޮއި:

 _____________________________________________________________ ނަން:

 _______________________________________________ ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: މަޤ މު

 _____________________________________________________________:ތ ރީޚު
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 ފޯމ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: 

 ގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ.ހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކ ޑު މި ފޯމ އެކު ދިވެ 1

 

` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު :               

  

 

 

 

 ___________________________________ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް:______________________________________

 އަދި 

 _________________________________________________________________________ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތް:

 

 އިރުޝ ދު 

ނުވަތަ ަމޖަނީ އިުޖރ އަުތގެ ޤ ނޫުނގެ ދަށުން އެަކމަކަށް ކޯޓުގެ ުހްއދައަށް ެއދެންޖެހޭަކމަށް ބަޔ ންކޮށްފަިއވ  މަދަނީ އިުޖރ ައތުގެ ޤ ނޫުނގެ ދަށުން  .1

ނޑަެއޅިފަިއނުވ  ަނމަ، އެަފދަ ކޮންމެ ހުްއދަެއއް ހޯަދން ެއދޭނީ މި ފޯުމންނެވެ.  ޙ ލަތުަގއި، އެަކމަށް ޚ އްޞަ ެއހެން ޯފމެއް ކަ

 ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ.މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ  .2

 ގަެއވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންވ ނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރ ްނވ ނީ ިދވެިހބަހުްނ، ފަރުމ  ފޮންޓުަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް  .3

 .މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަ ކުރަްނޖެހޭ މަޢުލޫމ ތު ފުރިހަމަކޮށްަފއިުނވ  ނަމަ މި ފޯމު ަބލައިނުަގނެޭވނެެއވެ .4

 ފޯމ ިއއެކު ހުށަހަަޅންޖެހޭ ތަކެީތގެ ަމޢުލޫމ ތު، ފޯުމގެ ފަހު ޞަފްޙ ގައި ބަޔ ންކުރެވިަފިއވ ނެެއވެ މި  .5

  

 (122މ.، 119)މަދަނީ އިޖުާރއަުތގެ ަޤާވޢިދުގެ މ. 11ފޯމު 

 ނަންބަރު ގަޟިއްޔާ 
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 ހުއްދައަށް އެދޭ ކަމުގެ ތަފްސީލު: 01

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

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

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

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

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

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

 ހުއްދައަށް އެދޭ ސަބަބު: 02

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

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

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

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

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

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

 އިޤުރ ރު 

 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވ  މަޢުލޫމ ތަކީ ތެދު މަޢުލޫމ ތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރ ރުވަމެވެ.

 ސޮއި: 

 _____________________________________________________________ނަން: 

 _______________________________________________މަޤ މު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: 

 ____________________________________________________________ތ ރީޚު: 

 

 ފޯމ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: 
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 ވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކ ޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ.މި ފޯމ އެކު ދި  .1

 
` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 ..............ފޯމް ނަމްބަރު :...........  

 

  

 

 

 

 _______________________________________________________________________ މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތް :

 ،އަދި

 _________________________________________________________________: މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތް 

 އިރުޝ ދު 

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .17

 ގަެއވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންވ ނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރ ްނވ ނީ ިދވެިހބަހުްނ، ފަރުމ  ފޮންޓުަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް  .18

 .ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމ ތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވ  ނަމަ މި ފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެމި  .19

 . މިފޯމ އިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމ ތު މި ފޯމުގެ ފަހު ޞަފްޙ ގައި ބަޔ ންކުރެވިފައިވ ނެއެވެ  .20

 

 

 (120)މަދަނީ އިޖުާރއަުތގެ ަޤާވޢިދުގެ މ. 12ފޯމު 

  : ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
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 މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތް: .01

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 ރަށް :އަތޮޅ އި   މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތް: .02

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  
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 އުނިކުރަން ނުވަތަ އިތުރުކުރަން އެދޭ ޚަޞްމުގެ މަޢުލޫމ ތު: .03

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

ޚަޞްމަކު އުނިކުރަން ނުވަތަ އިތުރުކުރަން އެދޭ ސަބަބު  -04

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

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

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

 އުނިކުރަން ނުވަތަ އިތުރުކުރަން އެދޭ ޚަޞްމ  މައްސަލައ  އޮތް ގުޅުން ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު  -05

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

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

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

 ތޯ ނުވަތަ ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތެއްގެ ގޮތުގައި ތޯ  ޚަޞްމަކު އިތުރުކުރަން އެދެނީ ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތެއްގެ ގޮތުގައި  -06

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

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

...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 ކުރަން އެދޭ ޚަޞްމަށް ކޯޓު އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް: . އިތުރ07ު

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 އިޤުރ ރު 

 އިޤުރ ރުވަމެވެ.މި ފޯމުގައި ދީފައިވ  މަޢުލޫމ ތަކީ ތެދު މަޢުލޫމ ތު ކަމަށް އަހުރެން 

 ސޮއި: 

 _____________________________________________________________ނަން: 

 _______________________________________________މަޤ މު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: 

 _____________ތ ރީޚު: _______________________________________________

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :ފޯމ އެކު 

 މަްއސަލަ ހުށަހެޅި ފަރ ތް / ަފރ ތްތަކުެގ ދިވެިހރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކ ޑ އި، ކޮޕީ. .1
 މަްއސަލައަށް ޭބނުްނވ  ޝަރުޢީ ެއހެން ލިޔުމެއް ވ ނަމަ އެލިުޔމެްއގެ ކޮޕީ  .2
 .އެަކމަށް ެއދޭ ފޯމު  ،ވަކީލަކު ނުވަތަ ަބދަލުަގއި މީހަކު ހުށަަހޅ ނަމަ  .3
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، ތޮއްޑޫއއ.       
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 ..............ފޯމް ނަމްބަރު :........ 

 

  

 

 

 

 ________________________________________________________________________މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތް :

 ،އަދި

 ____________________________________________________________________މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތް:

 

 އިރުޝ ދު 

 ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ.މި ފޯމު ފުރުން  .21

 ގަެއވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންވ ނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރ ްނވ ނީ ިދވެިހބަހުްނ، ފަރުމ  ފޮންޓުަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް  .22

 .އެވެމި ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމ ތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވ  ނަމަ މި ފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ  .23

 . މިފޯމ އިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމ ތު މި ފޯމުގެ ފަހު ޞަފްޙ ގައި ބަޔ ންކުރެވިފައިވ ނެއެވެ  .24

 

 (120)މަދަނީ އިޖުާރއަުތގެ ަޤާވޢިދުގެ މ. 12ފޯމު 

  : ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
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 މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތް: .01

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތް: .02

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  
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 އުނިކުރަން ނުވަތަ އިތުރުކުރަން އެދޭ ޚަޞްމުގެ މަޢުލޫމ ތު: .03

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 ޚަޞްމަކު އުނިކުރަން ނުވަތަ އިތުރުކުރަން އެދޭ ސަބަބު  -04

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

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

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

 އުނިކުރަން ނުވަތަ އިތުރުކުރަން އެދޭ ޚަޞްމ  މައްސަލައ  އޮތް ގުޅުން ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު  -05

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

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

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

 ތޯ ނުވަތަ ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތެއްގެ ގޮތުގައި ތޯ  ޚަޞްމަކު އިތުރުކުރަން އެދެނީ ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތެއްގެ ގޮތުގައި  -06

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

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

...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 ކުރަން އެދޭ ޚަޞްމަށް ކޯޓު އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް: . އިތުރ07ު

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 އިޤުރ ރު 

 އިޤުރ ރުވަމެވެ.މި ފޯމުގައި ދީފައިވ  މަޢުލޫމ ތަކީ ތެދު މަޢުލޫމ ތު ކަމަށް އަހުރެން 

 ސޮއި: 

 _____________________________________________________________ނަން: 

 _______________________________________________މަޤ މު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: 

 ____________________________________________________________ތ ރީޚު: 

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :ފޯމ އެކު 

 މަްއސަލަ ހުށަހެޅި ފަރ ތް / ަފރ ތްތަކުެގ ދިވެިހރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކ ޑ އި، ކޮޕީ. .4
 މަްއސަލައަށް ޭބނުްނވ  ޝަރުޢީ ެއހެން ލިޔުމެއް ވ ނަމަ އެލިުޔމެްއގެ ކޮޕީ  .5

 .އެަކމަށް ެއދޭ ފޯމު  ،ވަކީލަކު ނުވަތަ ަބދަލުަގއި މީހަކު ހުށަަހޅ ނަމަ  .6
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 ......................................................ފޯމް ނަމްބަރު :    

  

 

 

 

 ___________________________________________________________________________ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް:  

 އަދި 

 ____________________________________________________________________________ : ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތް 

 

 އިރުޝ ދު 

ހިނގިގޮތް ކަމަްށ އިތުރު ދަޢުވ ުކރ  ފަރ ތުން ބަޔ ންުކރި ވ ޤިޢ ތަުކގެ ތެޭރގައި ނުިހމެނޭ ވ ޤިޢ ެއއްގެ މައްޗަށް ަޝރީޢަތުެގ ގައި ކަން މަްއސަލައި  .1
 މަުރޙަލ ަގއި ހެކި ހުށަހަޅަން ުފރުޞަތު ނުލިބި ހިނަގިއދ ނެކަން އިުތރު ދަުޢވ ުކރ  ފަރ ތުން ރިޢ ޔަތްުކރަން ވ ނެެއވެ.

 ަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ.ެއެދވިެގން ފުރުން ފޯމު މި .2
 .ކުލައިންެނވެ ކަޅު ހުންަނންވ ނީ ލިޔުންތައް. ގަެއވެ 12 ަސއިޒް ފޮންޓް ފޮންޓުަގއި، ފަރުމ  ިދވެިހބަހުްނ، ފުރިަހމަކުރ ްނވ ނީ ފޯމު މި .3
 .ނެެއވެަބލައިނުަގނެވޭ  ފޯމު މި ނަމަ ފުރިހަމަކޮށްަފއިުނވ  މަޢުލޫމ ތު ކުރަްނޖެހޭ ފުރިަހމަ ފޯމުަގއި މި .4
 ބަޔ ންކުރެވިަފިއވ ނެެއވެ  ޞަފްޙ ގައި ފަހު ފޯުމގެ ަމޢުލޫމ ތު، ތަކެީތގެ ހުށަހަަޅންޖެހޭ ފޯމ ިއއެކު މި .5
 ަޝރީޢަތުގެ  މައްޗަށް ވ ޤިޢ ެއއްގެ ނުިހމެނޭ ތެޭރގައި ވ ޤިޢ ތަުކގެ ބަޔ ންުކރި ފަރ ތުން ދަޢުވ ުކރ  އިތުރު ކަމަށް  ހިނގިގޮތް ކަން މަްއސަލަިއގައި .6

 ހުށަހަޅަން ުފރުޞަތު ނުލިބި ހިނަގިއދ ނެކަން އިުތރު ދަުޢވ ުކރ  ފަރ ތުން ރިޢ ޔަތްުކރަން ވ ނެެއވެ.ހެކި  މަުރޙަލ ަގއި
 .ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ ެއެދވިެގންަވނީ ފުރުން ފޯމު މި .7
 ކަޅު ކުލައިންެނވެ.ވ ނީ ހުންަނން ލިޔުންތައް. ގަެއވެ 12 ަސއިޒް ފޮންޓް ފޮންޓުަގއި، ފަރުމ  ިދވެިހބަހުްނ، ފުރިަހމަކުރ ްނވ ނީ ފޯމު މި .8

  

 (121)މަދަނީ ިއޖުާރއަތުގެ ަޤވާޢިުދގެ މ. 13ފޯމު  

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  
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 .ަބލައިނުަގނެޭވނެެއވެ ފޯމު މި ނަމަ ފުރިހަމަކޮށްަފއިުނވ  މަޢުލޫމ ތު ކުރަްނޖެހޭ ފުރިަހމަ ފޯމުަގއި މި .9
 
 

 

  އިތުރު ދަޢުވ   01
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..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 

 މައްސަލައިގެ ކަން ހިނގ ފައިވ  ގޮތް  02

1. .................................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................................................. 

 
 ފަރ ތުން ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރުވ   ދަޢުވ ކުރ   03 

މައެކަނި )ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން އެދޭނަމަ ހޯދަން އެދޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ބ ވަތ އި އޭގެ ސަބަބު ބަޔ ންކުރަން ވ ނެއެވެ. ދަޢުވ ކުރަނީ ހަ
ނޑައަޅ ފައިވ  ފައިސ ގެ ޢަދަދެއް ހޯދުމަށް ކަމުގައިވެފައި، އެ ފައިސ އ  ގުޅިގެން އަރ ފައިވ  އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސ  ނަގައިދި ނުމަށް އެދޭ ނަމަ،  ކަ

ނޑައަޅ  އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސ ގެ މިންވަރު މި ތަނުގައި   92މަދަނީ އިޖުރ އަތުގެ ޤ ނޫނުގެ  ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  ފަދައިން ކަ
 ބަޔ ންކުރަންވ ނެއެވެ.(

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

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

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

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

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

 ހުށަހެޅިފައި އޮތް ދަޢުވ  އ އި މިދަޢުވ އ  ހުރި ގުޅުން  04

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

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

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

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

 ހަޅ ފައި ނެތް ނަމަ އޭގެ ސަބަބު ގެ ދިފ ޢު ހުށަހެޅިއިރު އިތުރު ދަޢުވ  ހުށަ ދަޢުވ   05
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..................................................................................................................................................................................................

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

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

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

 ށް އަހުރެން އިޤުރ ރުވަމެވެ.މި ފޯމުގައި ދީފައިވ  މަޢުލޫމ ތަކީ ތެދު މަޢުލޫމ ތުކަމަ 

 ސޮއި: 

 _____________________________________________________________ނަން: 

 _______________________________________________މަޤ މު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: 

 ____________________________________________________________ތ ރީޚު: 

 ފޯމ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: 

 އެކު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކ ޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ.ފޯމ  މި .1
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   ` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 ..........................................................ފޯމް ނަމްބަރު :  

   

 

 

 

 

 ________________________________________________________________________:މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތް 

 ،އަދި

 _______________________________________________________________________މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތް :

 ފޯމު ފުރ ނެ ގޮތުގެ އިރުޝ ދު :

 ޝަރީޢަުތގެ ަމއްޗަށް ވ ިޤއ އެްއގެ ނުހިެމނޭ  ތެޭރގައި  ވ ިޤއ ތަކުގެ  ބަޔ ންކުރި ަފރ ތުން ކުރ  ދަުޢވ  އިތުރު  ަކަމށް ކަންިހނިގގޮތް މައްސަަލއިަގއި. 1
 ން ވ ެނެއވެ. ިރއ ޔަތްކުރަ  ފަރ ތުން ދަުޢވ ުކރ  އިުތރު ހިނަގިއދ ނެކަން ނުލިބި ުފރުސަތު ހުށަހަޅަން ހެކި މަުރޙަލ ަގއި

ނޑަށް. 2  ފަންނީ  ހިުދމަުތގެ ސިްއހީ ަގބޫލުކުރ  ިއދ ރ އިން ދައުލަުތގެ ަކމ ބެހޭ ދަޢުވ ެއއްަގއި ގުޅޭ އަނިޔ އަކ އި ިޖސްމ ނީ ިލބޭ ހަށިގަ
ނަޑށް ލިބުނު އަނިޔ ަކމަށް ދަުޢވ ަގއި ބަޔ ންުކރ  އަނިޔ އ   ،ނަމަ  ރިޢ ޔަތްުކރ  ފަރ ތުން ދަުޢވ ުކރ  ހެކިަބހަށް މަަސއްކަތްތެިރއެްއގެ އޭނ ެގ ހަށިގަ

 ގުޭޅގޮތުން އެފަރ ތުން ަތއްޔ ރުކޮށްަފިއވ  ރިޕޯޓު މިފޯމ އި އެކު ހުށަހަޅަން ވ ެނެއވެ.
 ަފރ ތްތަކ އި  ބަލަަހއްޓަންޖެހޭ ފަރ ތުން ނގިހި އެްކސިޑެންޓް  ނަމަ އެދޭ ަނގަިއދިުނން  ބަދަލު ުގޅިެގން އެކްިސޑެންޓަކ އި ފަދަ ނުަރއްކ ވ  ފުރ ނައަށް. 3

 ރ ތްތަުކގެ އައި.ޑީ ކ ޑުގެ ކޮޕީެއއް މިފޯމ އި އެކު ފޮނުަވންވ ނެެއވެ.ފަ އެ

 )ށ( 65)މަދަނީ އިޖުާރއަުތގެ ަޤާވޢިދުގެ މ. 14ފޯމު 

 
 : ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
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 .ކޮްމޕިއުޓަރުންެނވެ އެެދިވގެންަވނީ ފުރުން ފޯމު މި. 4

 .ކުލައިންނެވެ ކަޅު ހުްނނަްނވ ނީ  ލިޔުންތައް. ގައެވެ 12 ސަިއޒް ފޮންޓް ފޮންުޓގަިއ، ފަރުމ  ދިވެިހަބހުން، ފުރިހަމަކުރ ްނވ ނީ ފޯމު މި .5
 .ފުރިަހމަކުަރންޖެހޭ މަުޢލޫމ ތު ފުރިހަމަކޮށްަފއިުނވ  ނަމަ މި ޯފުމ ބަލައިުނގަެނވޭނެެއވެ ފޯމުގައި މި .6

 .ވ ނެެއވެ ދަްއކަން ރުފިޔ ( ފަންސަވީސް) ރ25/- ގޮުތަގއި ީފގެ ރަިޖސްޓްރޭޝަން ފޯމުގެ .7
 ވ ެނއެވެ.ަބޔ ންކުރެވިަފއި  ޞަފްހ ަގއި ފަހު ފޯުމގެ މަޢުލޫމ ތު، ތަކެތީގެ  ހުށަަހޅަންެޖހޭ ފޯމ އިއެކު މި .8

 ދަޢުވ  : 01

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

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

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

 މައްސަލައިގެ ކަން ހިނގ ފައިވ  ގޮތް :  02

ައދި ރަންޖެިހދ ނެ ޚަަރދ އި )މި ތަނުަގއި ދަޢުވ ުކރ  ފަރ ތަށް ލިިބފައިވ  އަނިޔ ތަުކގެ ތަފްސީލ އި ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތުން ކުރަްނޖެހުނު އަދި ުމަސތަޤުބަުލގައި ކު 
ނޑަށް ލި ދަޢުވ ުކރ  ފަރ ތަށް ިލބިފަިއވ  ގެއްލުްނތަކުގެ ތަފްޞީލު ިހމަނަްނވ ެނއެވެ.( ަތުޤބަލުަގއި ޮބޑު ަބއްޔެއް ުނވަތަ ބިަފއިވ  އަނިޔ ގެ ަސަބުބން މުސްަހށިގަ

ފަހުގެ ތ ީރޚެްއގައި ިމއަނިޔ  އ އި ުގޅިެގން ދަޢުވ އެއް  .ންަކންޖިްސމ ނީޮގތުން ނުވަތަ ނަްފސ ނީޮގތުްނ އުނިކަމެއް ެމުދވެިރވުުމގެ ފުރުސަެތއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނޫ
 ހުށަހެިޅދ ނެ ބަީލގެ ނުވަތަ ޖިްސމ ނީ ުނވަތަ ނަފްސ ނީ އުނިކަުމގެ ތަފްޞީލު:

4. ......................................................................................................................................... 
5. ......................................................................................................................................... 
ފަރ ތުން ނަމަ  އެކްސިޑެންޓް ހިނގި  ފުރ ނައަށް ނުރައްކ ވ  ފަދަ އެކްސިޑެންޓަކ އި ގުޅިގެން ބަދަލު ނަގައިދިނުން އެދޭ  03

 ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކ އި އެފަރ ތްތައް ބަލަހައްޓ  ޙައިޞިއްޔަތު :

1 ............................................................................................................................................... 

2 ............................................................................................................................................... 

 ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތުން ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރުވ  : 04

ޯހދަން ެއދޭ ެގއްލުުމގެ ބަދަުލގެ ބ ވަތ އި ޭއގެ ސަަބުބ ބަޔ ންކުރަްނވ ެނއެވެ. އަދި މި ދަޢުވ އ   ،)މި ދަޢުވ އ  ުގޅިެގން ެގއްލުުމގެ ބަަދލު ހޯދަން އެދޭ ަނމަ
 ގުިޅގެން ވަގުތީ ބަދަެލއް ނަަގއިިދނުން އެދޭ ަނމަ އެކަން، ސަަބބ އި އެކު ބަޔ ންކުރަން ވ ނެެއވެ.(  

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

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

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

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

 ) ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި (

 މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން އެދޭގޮތް :

 

 ؛ ދަޢުވ ކުރުމުގެ ކުރިން ދަޢުވ  ލިބޭ ފަރ ތަށް މަދަނީ އިޖުރ އަތުގެ ޤަވ އިދުގެ ދަށުން ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީ  .5
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 ފޮނުވިފައި  ☐

 ފޮނުވ ފައި ނުވޭ      ☐

 

 ؛ ނަމަ ޙައްލުކުރަން އެދެނީ މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ބޭނުން  .6

 ކޯޓުން ބޭރުގައި  ☐

 ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލ ގައި        ☐

 

 ؛ މައްސަލަކުރިއަށް ގެންދަން އެދެނީ  .7

 ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން  ☐

 އަވަސް ނިޔ ގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން  ☐

 ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން    ☐

 

     ؛ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގަން އެދެނީ  .8

 ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ބ ވަތުގެ ޚަރަދު  ☐

 ކޯޓުން ވަޒަންކުރ  ބ ވަތުގެ ޚަރަދު  ☐

އްސަލަ ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތުން ދަޢުވ ކުރަނީ ފައިސ ގެ އަދަދެއް ހޯދަން ކަމަށްވެފައި އެދަޢުވ އަށް ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތުން އެއްބަސްވެއްޖެ ނަމަ މަ .9

 ހިންގައި ނިންމައިދިނުމަށް :ޝަރީޢަތް ނު 

 އެދެން  ☐

 ނޭދެން  ☐
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 )ފޯމުގެ ތިންވަނަ ބައި(

 ތަމްސީލުކުރުން :

 ޤ ނޫނީ ވަކީލު މެދުވެރިކޮށް  ☐

 އަމިއްލައަށް        ☐

 މަޢުލޫމ ތު: ޤ ނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަންކުރ  ނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވ ުކރ  ފަރ ތް ތަމްސީލުކުރ  ނަމަ އެފަރ ތެއްގެ .10

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

 :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  އެޑްރެސް:މިހ ރު އުޅޭ 

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް: 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : 
 

 ޤ ނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ :

 ހުވައިކުރި ތ ރީޚް: _________________ ވަކ ލ ތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު : __________________

 ތަމްސީލުކުރ  އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން : ______________________________

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލުކުރ  މަޤ މު : ____________________________________________________
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 ތަމްސީލުކުރ  ފަރ ތުގެ އެޑްރެސް : .11

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  އެޑްރެސް : ދ އިމީ

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : 

 

 )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ ބައި(

 ދަޢުވ ގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީ ގޮތް :

 ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް : .12

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެުކ(  

   :އުފަން ތ ރީޚް    :ޢުމުރު  
އައިޑީ ކ ޑު ނަންބަރު / ޕ ސްޕޯޓް 

  :ނަންބަރު 

 ގޭގެނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން: 

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަްނބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 
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 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : 

 

 

 ދަޢުވ  ލިބޭ ފަރ ތް : .13

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެުކ(  

  :ތ ރީޚްއުފަން   :ޢުމުރު  
އައިޑީ ކ ޑު ނަންބަރު / ޕ ސްޕޯޓް 

 :ނަންބަރު 

 :ގޭގެނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

 :ޤައުމު 

 ގޭގެނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން: 

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަްނބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : 

 

 )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ ބައި(

 އިޤުރ ރު :

 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވ  މަޢުލޫމ ތަކީ ތެދު މަޢުލޫމ ތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރ ރުވަމެވެ.

 ސޮއި :  

 ނަން : ____________________________________________________________

 ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު : _______________________________________________މަޤ މް 

 _______________________________ތ ރީޚު : _____________________________
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 ފޯމ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: 

 މި ފޯމ އެކު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކ ޑްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ. 1

 

` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 ..........................................................ފޯމް ނަމްބަރު : 

  

 

 

 

 ......................................................................................................................................................................................................................................ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް :  

 ،އަދި

 .....................................................................................................................................................................................................................................: ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތް  

 އިރުޝ ދު :

ޗަށް ޝަރީަޢތުގެ މަރުޙަލ ގައި ހެކި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގި ގޮތް ކަމަށް އިތުރު ދަޢުވ  ކުރ  ފަރ ތުން ބަޔ ންކުރި ވ ޤިޢ ތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ވ ޤިޢ އެއްގެ މައް .1

 ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތު ނުލިބި ހިނގައިދ ނެކަން އިތުރު ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތުން ރިޢ ަޔތްުކރަން ވ ނެއެވެ. 

 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.  3ގެން ޑީޝަލް ރިވިއުގެ ދަޢުވ އެއް ހުށަހެޅޭނީ، ހުށަހަޅ  ދަޢުވ  އެ މައްޗަށް ބިނ ވެފައިވ  އިދ ރީ ފިޔަވަޅު އެޅި ތ ރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެޖު .2

ވަސް ފ އިތުވެފައިވ  ނަމަވެސް މިފޯމުން ޖުޑީޝަލް ރިވިއުގެ މައްސަލަ  3ތިރީގައިވ  ޙ ލަްތތަކުގައި އިދ ރީ ފިޔަވަޅު ެއޅި ތ ރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  .3

 ހުށަހެޅިދ ނެއެވެ. 

 ދެވުން. )ހ( ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ަތށް ދަޢުވ  ހުށަނޭޅުނު އެކަށީގެންވ  ސަބަބުތަކެއް ހުރިކަަމށް ކޯޓަށޘ ބިދުކޮށް .4

 މަސް ދުވަހުގެ ފަހުން ވެސް ދަޢުވ  ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުގެ އިދ ރ އިން އިއުތިރ ޟުނުކުރުން. 3)ށ(  .5

 

 )ނ( 65މ.) މަދަނީ އިުޖރާައތުގެ ަޤވާޢިުދގެ  15ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު :
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 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވ ނީ ކަޅު / ނޫ ކުލައިންނެވެ. 12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރ ންވ ނީ  ދިވެހި ބަހުން، ފަރުމ  ފޮންޓްގައި، ފޮންޓް ސައިޒް  .6

 .މަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމ ތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވ  ނަމަ މި ފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެމި ފޯމުގައި ފުރިހަ .7

 ( ރުފިޔ  ދައްކަން ވ ނެއެވެ.-ރ )ފަންސަވީސް/25/-ފޯމުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީގެ ގޮތުގައި  .8

 ނެއެވެ.މި ފޯމ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމ ތު، މި ފޯމުގެ ފަހު ޞަފްހ ގައި ބަޔ ންކުރެވިފައިވ  .9

 

 ދަޢުވ  ކުރ  ފަރ ތް: .01

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް :

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : 

 މަޢުލޫމ ތު އިތުރުވ ނަމަ، މަތީގައިވ  މަޢުލޫމ ތު ހިމަނައިގެން އިތުރު ޞަފްހ އެއް ހުށަހަޅ ށެވެ.
 

 ފަރ ތް:ދަޢުވ  ލިބޭ  .02

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް :

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : 
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 މަޢުލޫމ ތު އިތުރުވ ނަމަ، މަތީގައިވ  މަޢުލޫމ ތު ހިމަނައިގެން އިތުރު ޞަފްހ އެއް ހުށަހަޅ ށެވެ.

 

 

 

 ގޮތް :މައްސަލައިގެ ކަން ހިނގ ފައިވ   02

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

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

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

 ދައުލަތުގެ އިދ ރ އަކުން އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން ޙައްޤަކަށް އުނިކަން ލިބުނު އިދ ރީ ފިޔަވަޅުގެ ތަފްޞީލު : 04

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

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

 ނޫނީ އިމުގެތެރެއިން ކަމުގައި ނުދެކޭ ސަބަބުތައް :މަތީގައިވ  ފިޔަވަޅު ދައުލަތުގެ އިދ ރ އިން އަޅ ފައިވަނީ ޤ   05

1. ................................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................................... 

 ޖުޑީޝަލް ރިވިއުގެ ދަޢުވ  ކޯޓުގައި އުފުލައިގެން މެނުވީ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދެން ނެތްކަމުގައި ދެކޭ ސަބަބު : 06

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

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

 ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރުވ  ނުވަތަ ފަރުވ ތައް : 07

1. .................................................................................................................................................................... 

2. .................................................................................................................................................................... 
 މަތީގައިވ  ފަރުވ ތައް ހޯދައިދޭންޖެހޭ ޤ ނޫނީ ސަބަބުތައް : 08

1. .................................................................................................................................................................... 

2. .................................................................................................................................................................... 
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 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި(

 ގޮތް : މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން އެދޭ 

 ދަޢުވ ކުރުމުގެ ކުރިން ދަޢުވ  ލިބޭ ފަރ ތަށް މަދަނީ އިޖުރ އަތުގެ ޤަވ އިދުގެ ދަށުން ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީ  .09

 ފޮނުވިފައި  ☐

 ފޮނުވ ފައި ނުވޭ      ☐

 މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ބޭނުން ނަމަ ޙައްލުކުރަން އެދެނީ  .10

 ކޯޓުން ބޭރުގައި  ☐

 ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލ ގައި        ☐

 މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން އެދެނީ  .11

 ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން  ☐

 އަވަސް ނިޔ ގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން  ☐

 ސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން   ބޮޑެތި މައް ☐
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 )ތިންވަނަ ބައި(                                 

 ތަމްސީލުކުރުން :                                    

 ޤ ނޫނީ ވަކީލު މެދުވެރިކޮށް  ☐

 އަމިއްލައަށް        ☐

 ފަރ ތް ތަމްސީލުކުރ ނަމަ އެފަރ ތެއްގެ މަޢުލޫމ ތު:ޤ ނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރ ނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވ ކުރ   12

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް :

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 ގެ / އޮފީހުގެ ނަން: 

 މަޤ މް: 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ އެޑްރެސް: 
 

 ޤ ނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ :

 ހުވައިކުރި ތ ރީޚް:____________________ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު :_________________________ވަކ ލ ތުކުރުމުގެ 

 ތަމްސީލުކުރ  އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން : ______________________________________

 __________________________އޮފީހުގައި ތަމްސީލު ކުރ  މަޤ މު : _________________________________
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 ތަމްސީލުކުރ  ފަރ ތުގެ އެޑްރެސް: 13

 
ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން 

: 

 ދ އިމީ އެޑްރެސް :
 އަތޮޅ އި ރަށް : 

  : ޤައުމު  

 
ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން 

: 

 މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް :
 އަތޮޅ އި ރަށް : 

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަްނބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 

 )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ ބައި( 

 އިޤުރ ރު :   

 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވ  މަޢުލޫމ ތަކީ ތެދު މަޢުލޫމ ތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރ ރުވަމެވެ.

 ސޮއި : 

 ______________ނަން : _______________________________________________

 _______________________________________________މަޤ މު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު : 

 _____________ތ ރީޚު : _______________________________________________

 

 ފޯމ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :

     ކ ޑު ކޮޕީ. .މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތުގެ އައި.ޑީ  .1
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 ` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 ..........................................................ފޯމް ނަމްބަރު : 

 
 

 

 ___________________________________________________________________________________________________މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތް :

 ،އަދި

 _______________________________________________________________________މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތް :

 އިރުޝ ދު 

 ވ ރިސުން ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ތަރިކައިގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  180 ފެށިގެން ތ ރީޚުން ނިޔ ވި މަރްޙޫމް ،ނަމަ ނެތް އުޒުރެއް މަގުބޫލު .1

 .މަސައްކަތްކުރަންވ ނެއެވެ

 .ފަރ ަތކަށެވެ އޮތް މަސްލަޙަތު ނުވަތަ ވ ރިސަކަށް ހުށަހެޅޭނީ މައްސަލަ ތަރިކައިގެ .2

 ނަމަ ރަހުނުވީ ފަރ ތުގެ އިއުތިރ ޟެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް މިފޯމ އެކު ހުށަހަޅަން ވ ނެއެވެ.  ތައިގައިގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް މުދަލެއް ރަހުނުކުރެވިފައިވ  .3

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .4

 ކުލައިންނެވެ.ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވ ނީ ކަޅު  12ގައި، ފޮންޓް ސައިޒް މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރ ންވ ނީ ދިވެހިބަހުން، ފަރުމ  ފޮންޓު .5

 .ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމ ތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވ  .6

 ރ )ފަންސަވީސް ރުފިޔ ( ގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ އެއް ދައްކަން ވ ނެއެވެ.25.00މިފޯމުއ އެކު  .7

 ގައިދޭ ކ ޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ.މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރ ތްތަކުގެ ދިވެހިަރއްޔިތެއްކަން އަން .8

 ނިޔ ވިމީހ ގެ ތަރިކައިގައިހުރި މުދަލ އި ފައިސ ގެ ތަފްޞީލީ ލިސްޓް ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ. .9

 މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤ ނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ. .10

 ިވފައިވ  އެއްޗެއް ހިމެނޭނަމަ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ.ތަރިކައިގެ ެތރޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެ .11

 )ހ( 66މ. އިުދގެުތގެ ަގވާ އަ)މަދަނީ އިޖުރާ  16ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  
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 މަރުސ ބިތު ކުރި ލިޔުމުގު ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ. .12

 ވަކީލަކު ނުވަތަ ބަދަލުގައި މީހަކު ހުށަހަޅ ނަމަ، އެކަމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ. .13

 މުގެ ފަހު ޞަފްހ ގައި ބަޔ ންކުރެވިަފއިވ ނެއެވެ.މި ފޯމ އިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމ ތު ފޯ .14
 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތުގެ މަޢުލޫމ ތު:. 01

  ފުރިހަމަ ނަން: )އ އްމު ނަމ އެކު(:

  ޢުމުރު:  އުފަންތ ރީޚް:  އައިޑީކ ޑު ނަންބަރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަންބަރު:

  ދ އިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅ އި ރަށ އިއެކު(

  )އަތޮޅ އި ރަށ އިއެކު( މިހ ރުއުޅޭ އެޑްރެސް:

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ފޯނު ނަންބަރު:

މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތ އި ނިޔ ވިމީހ އ އި ހުރި 
 ގުޅުން:

 

މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ 
 އެޑްރެސް:

 

 

 . ނިޔ ވި މީހ ގެ މަޢުލޫމ ތު:02

  ފުރިހަމަ ނަން: )އ އްމު ނަމ އެކު(:

  ނަންބަރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަންބަރު:އައިޑީކ ޑު 

  ދ އިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅ އި ރަށ އިއެކު(
  ނިޔ ވި ތ ރީޚް:  ނިޔ ވި ތަން:

 

 

 . ނިޔ ވި މީހ ގެ ތަރިކައިގެ މައްސަލަ މީގެކުރިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅ ފައިވ ނަމަ:03

  ޤަޟިއްޔ  ނަންބަރު:

  ހުށަހެޅި ތ ރީޚް:

  ނިމުނު ތ ރީޚް:

  ނިމުނު ކޯޓު:
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ށަހަޅ  . ނިޔ ވިމީހ ގެ މަރު ސ ބިތުކުރުމަށ އި، ވ ރިސުން ސ ބިތު ކުރުމަށ އި، ތަރިކައިގައި ހުރި މުދަލ އިބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށް ހ04ު
 ހެކިން:

  ފުރިހަމަ ނަން: )އ އްމު ނަމ އެކު(: 1

  ޢުމުރު:  އުފަންތ ރީޚް:  އައިޑީކ ޑު ނަންބަރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަންބަރު:

  ދ އިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅ އި ރަށ އިއެކު(

  މިހ ރުއުޅޭ އެޑްރެސް: )އަތޮޅ އި ރަށ އިއެކު(

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ފޯނު ނަންބަރު:
 

  ފުރިހަމަ ނަން: )އ އްމު ނަމ އެކު(: 2

  ޢުމުރު:  އުފަންތ ރީޚް:  އައިޑީކ ޑު ނަންބަރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަންބަރު:

  )އަތޮޅ އި ރަށ އިއެކު(ދ އިމީ އެޑްރެސް: 

  މިހ ރުއުޅޭ އެޑްރެސް: )އަތޮޅ އި ރަށ އިއެކު(

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ފޯނު ނަންބަރު:
 

  ފުރިހަމަ ނަން: )އ އްމު ނަމ އެކު(: 3

  ޢުމުރު:  އުފަންތ ރީޚް:  އައިޑީކ ޑު ނަންބަރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަންބަރު:

  ދ އިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅ އި ރަށ އިއެކު(

  މިހ ރުއުޅޭ އެޑްރެސް: )އަތޮޅ އި ރަށ އިއެކު(

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ފޯނު ނަންބަރު:
 

 

ނޑެއ05ް ގައި . ވ ރިސުންގެ ތަފްޞީލް: )ވ ރިސުންގެ މަޢުލޫމ ތު އިތުރުވ ނަމަ، ތިރީގައި ބަޔ ންކުރެވިފައިވ  މަޢުލޫމ ތު ހިމަނައިގެން އިތުރު ގަ
 ލިޔ ށެވެ(

  )އ އްމު ނަމ އެކު(:ފުރިހަމަ ނަން:  .1

  ޢުމުރު:  އުފަންތ ރީޚް:  އައިޑީކ ޑު ނަންބަރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަންބަރު:

  ދ އިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅ އި ރަށ އިއެކު(

  މިހ ރުއުޅޭ އެޑްރެސް: )އަތޮޅ އި ރަށ އިއެކު(
  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ފޯނު ނަންބަރު:

  މަރްޙޫމ އި އޮތް ގުޅުން:

ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ މައްސަލައިގެ 
 އެޑްރެސް:
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ނޑެއ05ް ގައި . ވ ރިސުންގެ ތަފްޞީލް: )ވ ރިސުންގެ މަޢުލޫމ ތު އިތުރުވ ނަމަ، ތިރީގައި ބަޔ ންކުރެވިފައިވ  މަޢުލޫމ ތު ހިމަނައިގެން އިތުރު ގަ
 ލިޔ ށެވެ(

  ފުރިހަމަ ނަން: )އ އްމު ނަމ އެކު(: . 2

  ޢުމުރު:  އުފަންތ ރީޚް:  ނަންބަރު: އައިޑީކ ޑު ނަންބަރު / ޕ ސްޕޯޓް

  ދ އިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅ އި ރަށ އިއެކު(

  މިހ ރުއުޅޭ އެޑްރެސް: )އަތޮޅ އި ރަށ އިއެކު(
  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ފޯނު ނަންބަރު:

  މަރްޙޫމ އި އޮތް ގުޅުން:

މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ 
 އެޑްރެސް:

 

 

ނޑެއްގަ. 05 އި ވ ރިސުންގެ ތަފްޞީލް: )ވ ރިސުންގެ މަޢުލޫމ ތު އިތުރުވ ނަމަ، ތިރީގައި ބަޔ ންކުރެވިފައިވ  މަޢުލޫމ ތު ހިމަނައިގެން އިތުރު ގަ
 ލިޔ ށެވެ(

  ފުރިހަމަ ނަން: )އ އްމު ނަމ އެކު(: . 3

  ޢުމުރު:  އުފަންތ ރީޚް:  އައިޑީކ ޑު ނަންބަރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަންބަރު:

  އެޑްރެސް: )އަތޮޅ އި ރަށ އިއެކު(ދ އިމީ 

  މިހ ރުއުޅޭ އެޑްރެސް: )އަތޮޅ އި ރަށ އިއެކު(
  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ފޯނު ނަންބަރު:

  މަރްޙޫމ އި އޮތް ގުޅުން:

މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ 
 އެޑްރެސް:

 

ބަލަހައްޓަމުން ގެންދ  ފަރ ތްތައް: )މަޢުލޫމ ތު އިތުރުވ ނަމަ، ތިރީގައި . ތަރިކައިގައި ހިމެނޭ މުދ  ހުރި ތަންތަނ އި އެ މުދ  06
ނޑެއްގައި ލިޔ ށެވެ(  ބަޔ ންކުރެވިފައިވ  މަޢުލޫމ ތު ހިމަނައިގެން އިތުރު ގަ

  ފުރިހަމަ ނަން: )އ އްމު ނަމ އެކު(: .1

  ޢުމުރު:  އުފަންތ ރީޚް:  އައިޑީކ ޑު ނަންބަރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަންބަރު:

  އެޑްރެސް: )އަތޮޅ އި ރަށ އިއެކު( ދ އިމީ

  މިހ ރުއުޅޭ އެޑްރެސް: )އަތޮޅ އިރަށ އިއެކު(

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ފޯނު ނަންބަރު:

  މުދަލުގެ ނަން:

  މުދ  ހުރިތަން:
 

 . ތަރިކައިގައި ހިމެނޭ ލިބެންހުރި ދަރަނީގެ މަޢުލޫމ ތު: )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން(07
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1  

2  

3  
 

 ތަރިކައިގައި ހިމެނޭ ދައްކަން ހުރި ދަރަނީގެ މަޢުލޫމ ތު: )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން(. 08

1  

2  

3  
 

 . ތަރިކައިގައި ހިމެނޭ މުދަލުގެ ތެރެއިން ރަހުނެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އިލްތިޒ މެއް އުފެދިފައިވ  މުދަލެއް ހުރިނަމަ އެ މަޢުލޫމ ތު:09
 )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން(

1  

2  

3  

 

ލު . ތަރިކައިގައި ހިމެނޭ މުދަލުގެ ތެރެއިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވ ނަމަ ނުވަތަ، އ މްދަނީ ލިބިލިބި ހުރި މުދަލެއް ހުރިނަމަ އޭގެ ތަފްޞީ 10
 އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވ ނަމަ އެކަމުގެ ތަފްޞީލު: )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން(

  ކުލި:  ތަން /  ތަކެތި: 1

ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭ 
 ފަރ ތުގެ:

  އައިޑީކ ޑު ނަންބަރު:  ނަން:

  ފޯނު ނަންބަރު:  އެޑްރެސް:

ކުލި ބަލައިގަންނަ 
 ފަރ ތުގެ:

  އައިޑީކ ޑު ނަންބަރު:  ނަން:

  ފޯނު ނަންބަރު:  އެޑްރެސް:

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ 
އައްޔަންކޮށްފައިވ ނަމަ 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ:

  އައިޑީކ ޑު ނަންބަރު:  ނަން:

  ފޯނު ނަންބަރު:  އެޑްރެސް:
ނޑެއްގައި ލިޔ ށެވެ(  )މަޢުލޫމ ތު އިތުރުވ ނަމަ، މަތީގައި ބަޔ ންކުރެވިފައިވ  މަޢުލޫމ ތު ހިމަނައިގެން އިތުރު ގަ

 

 ތަފްޞީލު:. ނިޔ ވި މީހ ގެ މުދަލުގެ ތެރެއިން ޝަރީއަތް މެދުވެރިކޮށް ހަމަޖައްސަން ބޭނުންވ  މުދަލ އި 11

 ތަފްޞީލް:

1 ............................................................................................................................................................................................................................... 

2 ............................................................................................................................................................................................................................... 

3 ............................................................................................................................................................................................................................... 
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4 ............................................................................................................................................................................................................................... 

5 ............................................................................................................................................................................................................................... 

6 ............................................................................................................................................................................................................................... 

7 ............................................................................................................................................................................................................................... 

 )މަޢުލޫމ ތު އިތުރުވ ނަމަ، އިތުރު ގަނޑެއްގައި ލިޔ ށެވެ(
 

 ދަޢުވ  ނުވަތަ އެދޭގޮތް:. ނިޔ ވިމީހ ގެ މުދަލުގެ މައްޗަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތުން ދަޢުވ އެއް ކުރ ނަމަ އެ 12

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

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

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

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

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

 

 ތަރިކަ މުދ  ޙިމ ޔަތްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން   .13

 އެދެން  ☐

     ނޭދެން  ☐
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................................................................................................................................................................................ 

 

 ގޮތަކ އި މެދު ހުށަހަޅ  ގޮތް އަދި އެގޮތަށް ހުށަހަޅ  ސަބަބު:މެދު އަމަލުކުރ ނޭ އި ދަރަނިތަކ  ނިޔ ވެފައިވ  ފަރ ތުގެ .15
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 ގޮތަކ އި މެދު ހުށަހަޅ  ގޮތް އަދި އެގޮތަށް ހުށަހަޅ  ސަބަބު:މެދު އަމަލުކުރ ނޭ އި ދަރަނިތަކ  ނިޔ ވެފައިވ  ފަރ ތުގެ .16

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

 

އި ދަރިންގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ފައިސ  ނަގ ނެ ގޮތ އި އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޝަރުއީގޮތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މީހުންނ ނިޔ ވެފައިވ  ފަރ ތް  .17

 ޢަދަދު ކަމަށް ހުށަހަޅ  ގޮތް:ހޭދައިގެ 

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

 

 ކުރިން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައި ުނވ ނަމަ؛ .18

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު ޢަްއޔަން ކުރަން ބޭނުންވޭ   ☐

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު ޢަްއޔަން ކުރަން ބޭނުމެއްނުވޭ  ☐

 

 

 :  އެހެނިހެން ކަންތައްތައް މި މައްސަލައ އި ގުިޅގެން އެޭދ  .19
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 :  ތަފްސީލުނިޔ ވިމީހ  އެްއވެސް ވަިޞއްަޔތެއް ކޮށްފަިއވ ނަމަ އެކަުމގެ  .20
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 ބައި( )ފޯމުގެ ތިންވަނަ

 ތަމްސީލުކުރުން 

 

 މެދުވެރިކޮށް  ވަކީލުޤ ނޫނީ  ☐

        އަމިއްލައަށް ☐

 ޤ ނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރ ނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް ތަމްސީލުކުރ ނަމަ އެފަރ ތެއްގެ މަޢުލޫމ ތު: 21

 : އްމު ނަމ އެކު(ޢ  ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު   :އުފަން ތ ރީޚް     : މުރުޢު 

 : މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅ އި ރަށް   : ދ އިމީ އެޑްރެސް

  : ޤައުމު 

 : މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅ އި ރަށް   : މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް

 : ޤައުމު 

 : ނަންބަރުމޮބައިލް   : އީމޭލް އެޑްރެސް 

 ގެ / އޮފީހުގެ ނަން: 

 މަޤ މް: 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ އެޑްރެސް: 
 

 ޤ ނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ :

 ހުވައިކުރި ތ ރީޚް:_________________ ވަކ ލ ތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު :_____________________

 ____________________________ތަމްސީލުކުރ  އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން : 

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލު ކުރ  މަޤ މު : ______________________________________________
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 ތަމްސީލުކުރ  ފަރ ތުގެ އެޑްރެސް: 22

 
 މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން

: 

 : ދ އިމީ އެޑްރެސް
 :އަތޮޅ އި ރަށް  

  :  ޤައުމު 

 
 ނަންމ ރ ތުގެ ޢި / ގޭގެ ނަން

: 

 : މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް
 :އަތޮޅ އި ރަށް  

 : ޤައުމު 

 : ނަްނބަރުމޮބައިލް   : އީމޭލް އެޑްރެސް 
 

ބައި( )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ   

 އިޤުރ ރު 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވ  މަޢުލޫމ ތަކީ ތެދު މަޢުލޫމ ތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރ ރުވަމެވެ.

  ސޮއި:

 _____________________________________________________________ ނަން:

 _______________________________________________ ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: މަޤ މު

 ____________________________________________________________: ތ ރީޚު

 

 ފޯމ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :

 .ފަރ ތްތަުކެގ ދިވެިހރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކ ޑ އި، ކޮޕީ ފަރ ޓް / ހުށަހެޅި މަްއސަލަ .1

 މަްއސަލައަށް ޭބނުްނވ  ޝަރުޢީ ެއހެން ލިޔުމެއް ވ ނަމަ އެލިުޔމެްއގެ ކޮޕީ  .2
 .އެަކމަށް ެއދޭ ފޯމު  ،ވަކީލަކު ނުވަތަ ަބދަލުަގއި މީހަކު ހުށަަހޅ ނަމަ  .3
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 `      

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 

 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު :   

  

 

 

 

 ____________________________________________________________________________  ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް

 

 އަދި 

 ____________________________________________________________________________  ފަރ ތް  ދަޢުވ ލިބޭ

 

 އިރުޝ ދު 

 .ފަރ ތަކަށެވެ ޮއތް އެިބމުގެ ަމއްޗަށް ަމސްލަހަތު ހުށަހެޅޭނީ ަމްއސަލަ ބިން ަބއިކުުރމުގެ .1

 ބިން ރަހުނުުކެރވިފަިއވ  ނަމަ ަރހުުނވީ ފަރ ތުގެ އިއުިތރ ޒު ނެތްަކމުގެ ލިޔުެމއް މިފޯމ އެކު ހުށަހަޅަން ވ ެނއެވެ.  .2

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .3

 ގަެއވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންވ ނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12ަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރ ްނވ ނީ ިދވެިހބަހުްނ، ފަރުމ  ފޮންޓު .4

 .ނަމަ މި ފޯމު ަބލައިނުަގނެޭވނެެއވެފުރިހަމަކޮށްަފއިުނވ   މަޢުލޫމ ތު ކުރަްނޖެހޭ ފުރިަހމަ ފޯމުަގއި މި .5

 ތަކެީތގެ ަމޢުލޫމ ތު، ފޯުމގެ ފަހު ޞަފްހ ަގއި ބަޔ ންކުރެވިަފިއވ ނެެއވެ.މި ފޯމ ިއއެކު ހުށަހަަޅންޖެހޭ  .6
 ރ )ފަންސަވީްސ ރުފިޔ ( ދައްކަްނވ ެނއެވެ.25.00މަްއސަލަ ހުށަހަޅ އިރު ަރިޖސްޓްރޭޝަްނ ފީގެ ގޮުތގައި  .7

 

 )ށ( 66މ.އިުދގެ ަގވާ ުތގެ އަ)މަދަނީ އިޖުރާ   17ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
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 މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތުގެ މަޢުލޫމ ތު:. 01

  ފުރިހަމަ ނަން: )އ އްމު ނަމ އެކު(:

  ޢުމުރު:  އުފަންތ ރީޚް:  އައިޑީކ ޑު ނަންބަރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަންބަރު:

  ދ އިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅ އި ރަށ އިއެކު(

  މިހ ރުއުޅޭ އެޑްރެސް: )އަތޮޅ އި ރަށ އިއެކު(

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ފޯނު ނަންބަރު:

މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތ އި ނިޔ ވިމީހ އ އި ހުރި 
 ގުޅުން:

 

މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ 
 އެޑްރެސް:

 

 މަޢުލޫމ ތު އިތުރުވ ނަމަ މަތީގައިވ  މަޢުލޫމ ތު ބޭނުންކޮށްގެން އިތުރު ޞަފްހ އެއް ހުށަހަޅ ށެވެ.
 

 ފަރ ތުގެ މަޢުލޫމ ތު: . މައްސަލަ ރައްދުވ 02

  ފުރިހަމަ ނަން: )އ އްމު ނަމ އެކު(:

  ޢުމުރު:  އުފަންތ ރީޚް:  ނަންބަރު: އައިޑީކ ޑު ނަންބަރު / ޕ ސްޕޯޓް

  ދ އިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅ އި ރަށ އިއެކު(

  މިހ ރުއުޅޭ އެޑްރެސް: )އަތޮޅ އި ރަށ އިއެކު(

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ފޯނު ނަންބަރު:

މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތ އި ނިޔ ވިމީހ އ އި ހުރި 
 ގުޅުން:

 

މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ 
 އެޑްރެސް:

 

 މަޢުލޫމ ތު އިތުރުވ ނަމަ މަތީގައިވ  މަޢުލޫމ ތު ބޭނުންކޮށްގެން އިތުރު ޞަފްހ އެއް ހުށަހަޅ ށެވެ.
 

  ޚުލ ޞ   މައްސަލައިގެ  03

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

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

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

..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
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 ނުވަތަ ތަނުގެ މަޢުލޫމ ތު  ބައިކުރަންއެދޭ ގޯތި  04

 _________________________________________________________________ ބައިކުރަން އެދޭ ތަން: .1

 _________________________________________________________________ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: .2

  ބ ވަތް: .3

 ބަންޑ ރަ ގޯތި  ☐

 އަމިއްލަ ގޯތި  ☐

  އެއްމެދު އިމ ރ ތެއް ☐

  އެއްމެދު އިމ ރ ތުގެ ބައެއް ☐

 އެހެނިހެން  ☐

 މަތީގައިވ  ބައިތަކަށް ނިސްބަތްނުކުރެވޭ ތަނެއް ނަމަ އެތަނުގެ ބ ވަތް: 

 ........................................................................................... އެޑްރެސް: .4

 

މިގޯތި ނުވަތަ ތަނ އި ގުޅޭ ަތރިކަިއގެ ނުވަތަ މިލްުކވެރިކަުމގެ ނުވަތަ އެނޫންވެސް މައްަސލައެއް ކޯުޓަގއި  .5

 ހިނގަމުންދ ކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

 ހިނގަމުންދޭ  ☐

 ނުދޭ  ހިނގަމުން  ☐

 ކޯޓުގައި ހިނގި މައްސަލަ ނިމިއްޖެ ☐

  ތަރިކައިގެ ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލަ ހިނގި ކޯޓުގެ ނަން:

  ޤަޟިއްޔ  ނަންބަރު:

  ތަރިކައިގެ ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލަ ނިމުނު ތ ރީޚު:

ނިންމައި ބެހެނެވެރިންގެ ނަމުގައި އ  ރަޖިސްޓްރީ ހަދ ފައިވ ކަން ތަރިކައިގެ ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލަ މަތީގައިވ  ކޯޓުން 

 ނުވަތަ ނޫންކަން 

  ޝަރީޢަތް ނިންމައި ތަރިކައިގެ ބެހެނެވެރިންގެ ނަމުގައި އ  ރަޖިސްޓްރީ ވަނީ ހަދ ފައި ☐

 ނުދޭ.ޝަރީޢަތް ނިމުނު ނަމަވެސް ތަރިކައިގެ ބެހެނެވެރިންގެ ނަމުގައި އ  ރަޖިސްޓްރީ އަދި ހަދައި  ☐
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 ބައިކުރަން އެދޭ ގޯތި ނުވަތަ ތަން ވަކިގޮތަކަށް ބައިކުރުމަށް ހުރިހ  ބެހެނެވެރިން އެއްބަސް ވ ކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  .6

 އެއްބަސްވޭ  ☐

 )މިފޯމ އި އެކު އެއްބަސްވ ގޮތުގެ ޗ ޓު ހުށަހަޅަން ވ ނެއެވެ( އެއްބަސްވ  ގޮތް :

 އެއްބަސް ނުވޭ  ☐

  ހުށަހަޅ  ގޮތް: މިފޯމު ހުށަހ ޅަ ފަރ ތުން  ބެހެނެވެރިން އެއްބަސްވ ނޭ ސުލްހަވެރި ގޮތެއްކަމަށްއެއްބަސް ނުވ ނަމަ ހުރިހ  

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

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

 އެދޭގޮތް  05

 )ގޯތި ބައިކުރުމަށް އެދޭގޮތުގެ ޗ ޓު މިފޯމ އި އެކު ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ( ގޯތި ބައި ކުރުމަށް އެދޭގޮތް:ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތުން 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 ބައި( )ފޯމުގެ ތިންވަނަ 

 ތަމްސީލުކުރުން 

 މެދުވެރިކޮށް  ވަކީލުޤ ނޫނީ  ☐

        އަމިއްލައަށް ☐
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 ޤ ނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރ ނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް ތަމްސީލުކުރ ނަމަ އެފަރ ތެއްގެ މަޢުލޫމ ތު: 06

 : އްމު ނަމ އެކު(ޢ  ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު   :އުފަން ތ ރީޚް     : މުރުޢު 

 : މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅ އި ރަށް   : ދ އިމީ އެޑްރެސް

  : ޤައުމު 

 : މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅ އި ރަށް   : މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް

 : ޤައުމު 

 : ނަންބަރުމޮބައިލް   : އީމޭލް އެޑްރެސް 

 ގެ / އޮފީހުގެ ނަން: 

 މަޤ މް: 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ އެޑްރެސް: 
 

 ޤ ނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ :

 ހުވައިކުރި ތ ރީޚް:_________________ ވަކ ލ ތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު :_____________________

 ތަމްސީލުކުރ  އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން : ____________________________

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލު ކުރ  މަޤ މު : ______________________________________________

 ތަމްސީލުކުރ  ފަރ ތުގެ އެޑްރެސް: 07

 
 މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން

: 

 : ދ އިމީ އެޑްރެސް
 :އަތޮޅ އި ރަށް  

  :  ޤައުމު 

 
 މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން

: 

 : މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް
 :އަތޮޅ އި ރަށް  

 : ޤައުމު 

 : ނަްނބަރުމޮބައިލް   : އީމޭލް އެޑްރެސް 
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 ބައި( )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ 

 ދަޢުވ ގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 ފަރ ތް:. މައްސަލަ ހުށަހަޅ  08

 : އްމު ނަމ އެކު(ޢ  ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕ ސްޕޯޓް ަނންބަރު / ކ ޑު ނަްނބަރު .ޑީ.އައި   :އުފަން ތ ރީޚް     : މުރުޢު 

 : މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅ އި ރަށް   : ދ އިމީ އެޑްރެސް

  :ޤައުމު 

 : މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅ އި ރަށް   މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 : ނަންބަރުމޮބައިލް   : އީމޭލް އެޑްރެސް 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 . ދަޢުވ  ލިބޭ ފަރ ތް:09

 : އްމު ނަމ އެކު(ޢ  ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ަނންބަރުޕ ސްޕޯޓް  / ކ ޑު ނަްނބަރު .ޑީ.އައި   :އުފަން ތ ރީޚް     : މުރުޢު 

 : މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅ އި ރަށް   : ދ އިމީ އެޑްރެސް

  :ޤައުމު 

 : މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅ އި ރަށް   މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 : ނަންބަރުމޮބައިލް   : އީމޭލް އެޑްރެސް 

 ކުރަންވީ އެޑްރެސް މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު  
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 ބައި( )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ

 އިޤުރ ރު 

 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވ  މަޢުލޫމ ތަކީ ތެދު މަޢުލޫމ ތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރ ރުވަމެވެ.

  ސޮއި:

 _____________________________________________________________ ނަން:

 _______________________________________________ ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: މަޤ މު

 ____________________________________________________________: ތ ރީޚު

 

 ފޯމ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :

 .ފަރ ތްތަުކެގ ދިވެިހރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކ ޑ އި، ކޮޕީ ފަރ ޓް / ހުށަހެޅި މަްއސަލަ .1

 ޭބނުްނވ  ޝަރުޢީ ެއހެން ލިޔުމެއް ވ ނަމަ އެލިުޔމެްއގެ ކޮޕީ މަްއސަލައަށް  .2
 +.އެަކމަށް ެއދޭ ފޯމު  ،ވަކީލަކު ނުވަތަ ަބދަލުަގއި މީހަކު ހުށަަހޅ ނަމަ  .3

 ބައިުކރަން ެއދޭގޮުތގެ ޗ ޓު. .4
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 ..........................................................ފޯމް ނަމްބަރު : 

  

  

 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތް :

 ،އަދި

 __________________________________________________________________________________________________މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތް :

 

 : އިރުޝ ދު 

 ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ.މި ފޯމު  .1

 ގަެއވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންވ ނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރ ްނވ ނީ ިދވެިހބަހުްނ، ފަރުމ  ފޮންޓުަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް  .2

 .ނެޭވނެެއވެމި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަްނޖެހޭ މަޢުޫލމ ތު ފުރިހަމަކޮށްަފއިުނވ  ނަމަ މި ފޯމު ަބލައިނުގަ  .3
 ( ރުފިޔ  ދައްަކން ވ ނެެއވެ.-ރ )ފަންސަވީސް/25/-ފޯމުގެ ަރޖިސްްޓރޭޝަން ީފގެ ގޮުތގައި  .4

 މިފޯމ އިއެކު ހުށަަހޅަްނޖެހޭ ތަކެތީގެ މަުޢލޫމ ތު، މިފޯުމގެ ފަހު ޞަފްހ ގައި ބަޔ ންކުރެވިަފިއވ ނެެއވެ. .5

 

 

 

 )ނ( 66މ.ުދގެ ޢިވާޤަ ތުގެ އަ މަދަނީ އިުޖރާ ) 18 ފޯމު 

 : ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  
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 :  ހުށަހަޅ  އިބ ރ ތް  01

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

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

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

  : ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅ   02

 މުދަލުގެ ބ ވަތް : .7

 ބަންޑ ރަ ގޯތި  ☐

 އަމިއްލަ ގޯތި  ☐

 ނުވަތަ ޢިމ ރ ތުން ބައެއް އެއްމެދު ޢިމ ރ ތެއް  ☐

 ޕ ޓްމަންޓް އެ ☐

 ގޮޅިތަކުންކުރެ ގޮޅިއެއްގައި ފ ހަގަ ޖެއްސެވިނަމަ؛()މަތީގައިވ  

 …………………………………………………………………:  ރަޖސްޓްރީ ނަންބަރު ތަނުގެ )ހ(

 …………………………………………………………………………… )ށ( ތަނުގެ އެޑްރެސް :

 )ނ( ދިރިއުޅޭނެ އެހެން ތަނެއް އޮތް ނަމަ އެތަނުގެ އެޑްރެސް ހުރި ތަން އަދި ތަފްޞީލު :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 އެހެން މުދަލެއް. ☐

 ؛އެހެން މުދަލެއް ނަމަ އެމުދަލުގެ

 .…………………………………………………………………………ޓްރީ ނަންބަރު : )ހ( ރަޖިސް

 ………………………………………………………………………………)ށ( މުދ  ހުރި ތަން : 

 ……………………………………………………………………………)ނ( މުދަލުގެ ތަފްޞީލު : 
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 މުދަލުގެ އަތުގެ ވެރިކަން އޮތް ފަރ ތުގެ މަޢުލޫމ ތު: 03

 : އްމު ނަމ އެކު(ޢ  ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު   :އުފަން ތ ރީޚް     : މުރުޢު 

 : މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅ އި ރަށް   : ދ އިމީ އެޑްރެސް

  :ޤައުމު 

 : މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅ އި ރަށް   : މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް

 : ޤައުމު 

 : ނަންބަރުމޮބައިލް   : އީމޭލް އެޑްރެސް 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : 

 

ޒ މެއް ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅ  މުދަލުގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ރަހުނެއް ނުވަތަ ދަރަންޏެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އިލްތި  04

 އުފެދިފައިވ  ނަމަ އޭގެ ތަފްޞީލު :

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

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

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

 ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅ  މުދ  ހުރީ އެހެން ފަރ ތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން : 05

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

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

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

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

ވަތަ ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދެނީ ބިމެއް ނުވަތަ ބިމެއްގެ ބައެއް ނުވަތަ ޢިމ ރ ތެއް ނުވަތަ ޢިމ ރ ތެއްގެ ބައެއް ނަމަ ހިބައިން ނު  06

 ގެ ތަފްޞީލު : ވަޞިއްޔަތުން ދޭ ފަރ ތުގެ ބިމުގެ ތަނަވަސްކަން ހުރިނެތް ގޮތު 

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

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

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

 އެދޭގޮތް : 07

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

...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 ބައި( )ފޯމުގެ ދެވަނަ  

 ތަމްސީލު ކުރުން :

 މެދުވެރިކޮށް  ވަކީލުޤ ނޫނީ  ☐

        އަމިއްލައަށް ☐

 ޤ ނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރ ނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް ތަމްސީލުކުރ ނަމަ އެފަރ ތެއްގެ މަޢުލޫމ ތު: 08

 : އްމު ނަމ އެކު(ޢ  ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ނަްނބަރުޕ ސްޕޯޓް  / އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު   :އުފަން ތ ރީޚް     : މުރުޢު 

 : މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅ އި ރަށް   : ދ އިމީ އެޑްރެސް

  : ޤައުމު 

 : މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅ އި ރަށް   : މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް

 : ޤައުމު 

 : ނަންބަރުމޮބައިލް   : އީމޭލް އެޑްރެސް 

 ގެ / އޮފީހުގެ ނަން: 

 މަޤ މް: 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ އެޑްރެސް: 
 

 ޤ ނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ :

 ހުވައިކުރި ތ ރީޚް:____________________ ވަކ ލ ތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު :_________________________

 ______________________________________ތަމްސީލުކުރ  އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން : 

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލު ކުރ  މަޤ މު : ___________________________________________________________
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 ތަމްސީލުކުރ  ފަރ ތުގެ އެޑްރެސް: 09

 
 މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން

: 

 : ދ އިމީ އެޑްރެސް
 :އަތޮޅ އި ރަށް  

  :  ޤައުމު 

 
 މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން

: 

 : މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް
 :އަތޮޅ އި ރަށް  

 : ޤައުމު 

 : ނަްނބަރުމޮބައިލް   : އީމޭލް އެޑްރެސް 
 

 ( ބައި ) ފޯމުގެ ތިންވަނަ

 ހިބަ ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދޭ ފަރ ތ އި ލިބޭ ފަރ ތުގެ މަޢުލޫމ ތު :

 :މަޢުލޫމ ތު އްޔަތުން ދޭ ފަރ ތުގެ ހިބަ ނުވަތަ ވަޞި  10

 : އްމު ނަމ އެކު(ޢ  ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު   :އުފަން ތ ރީޚް     : މުރުޢު 

 : މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅ އި ރަށް   : ދ އިމީ އެޑްރެސް

  :ޤައުމު 

 : މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅ އި ރަށް   އެޑްރެސް:މިހ ރު އުޅޭ 

 : ޤައުމު 

 

 އީމޭލް އެޑްރެސް

 : ނަންބަރުމޮބައިލް   :

 ނެތް  ☐ އެބަހުރި  ☐
 އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިއަކު ހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން : 18

 : އްމު ނަމ އެކު(ޢ  ފުރިހަމަ ނަން ) 
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  : ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު   :އުފަން ތ ރީޚް     : މުރުޢު 

 : މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅ އި ރަށް   : ދ އިމީ އެޑްރެސް

  : ޤައުމު 

 : މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
 :އަތޮޅ އި ރަށް  

 : ޤައުމު 

  : އީމޭލް އެޑްރެސް 
 : ނަންބަރުމޮބައިލް 

 
 

 ވަޞިއްޔަތުން ލިބޭ ފަރ ތުގެ މަޢުލޫމ ތު :ހިބަ ނުވަތަ  11

 : އްމު ނަމ އެކު(ޢ  ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު   :އުފަން ތ ރީޚް     : މުރުޢު 

 : މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅ އި ރަށް   : ދ އިމީ އެޑްރެސް

  :ޤައުމު 

 : މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅ އި ރަށް   މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 : ނަންބަރުމޮބައިލް   : އީމޭލް އެޑްރެސް 

 އެ ފަރ ތުގެ އަނބިމީހ  ނުވަތަ ފިރިމީހ   ☐ އެ ފަރ ތުގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ☐

 ދޭ ފަރ ތ  ލިބޭ ފަރ ތ  ހުރި ގުޅުން :
 އެ ފަރ ތުގެ އުފަންދަރިން  ☐ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރި އެ ފަރ ތުގެ މަރުވެފައިވ   ☐

 މަޢުލޫމ ތު އިތުރުވ ނަމަ، މަތީގައިވ  މަޢުލޫމ ތު ހިމަނައިގެން އިތުރު ޞަފްހ އެއް ހުށަހަޅ ށެވެ.
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 ( ބައި ) ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ

 އިޤުރ ރު 

 

 އިޤުރ ރުވަމެވެ.މި ފޯމުގައި ދީފައިވ  މައުލޫމ ތަކީ ތެދު މައުލޫމ ތުކަމަށް އަހުރެން 

  : ސޮއި

 _____________________________________________________________ : ނަން

 _______________________________________________ : ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު މަޤ މު

 ____________________________________________________________:  ތ ރީޚު

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :ފޯމ އެކު 

 .ަފރ ތްތަކުެގ ދިވެިހރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކ ޑ އި، ކޮޕީ ފަރ ތް / ހުށަހެޅި މަްއސަލަ .1
ރ ޟެއް ނެތްަކުމގެ ލިޔުެމއް ޢުޠި ހިބަިއން ުނވަތަ ވަިޞއްޔަތުން ދޭ ިބްނ ނުވަތަ ތަން ުނވަތަ މުދ  ރަހުނުުކރެިވފައިވ  ނަމަ ރަހުުނވީ ަފރ ތުެގ އި .2

 މިފޯމ އެކު ހުށަހަޅަން ވ ެނއެވެ. 
 މިލްކުވެރިަކން ސ ިބތުކުރި ކަުމގެ ލިޔުްނ ނުވަތަ މިލްކުެވރިކަން ޘ ބިތު ކުރި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް.  .3
 ހިބަިއން ނުވަތަ ވަިޞއްޔަތުން ެދނީ ަރޖިސްޓްރީ ކޮށްަފއިވ  ުމދަލެްއނަމަ ަރިޖސްޓްރީ. .4

 ޝަރުޢީ ެއހެން ލިޔުމެއް ވ ނަމަ އެލިުޔމެްއގެ ކޮޕީ މަްއސަލައަށް ޭބނުްނވ   .5
 އެަކމަށް ެއދޭ ފޯމު  ،ވަކީލަކު ނުވަތަ ަބދަލުަގއި މީހަކު ހުށަަހޅ ނަމަ  .6
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 

 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު :         

  

 

 

 

 __________________________________ފަރ ތް______________________________________މައްސަލަ ހުށަހަޅ   

 އަދި 

 ______________________________________________________________________  މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތް

 

 އިރުޝ ދު 

 ަފރ ތަކަށެވެ.މިލްކުވެރިަކން ސ ިބތުކުރަން އެެދވޭނީ ަމސްލަޙަތު އޮތް  .1

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .2

 ގަެއވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންވ ނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރ ްނވ ނީ ިދވެިހބަހުްނ، ފަރުމ  ފޮންޓުަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް  .3

 .މަ މި ފޯމު ަބލައިނުަގނެޭވނެެއވެމި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަްނޖެހޭ މަޢުޫލމ ތު ފުރިހަމަކޮށްަފއިުނވ  ނަ .4

 މި ފޯމ ިއއެކު ހުށަހަަޅންޖެހޭ ތަކެީތގެ ަމޢުލޫމ ތު ފޯމުގެ ފަހު ޞަފްހ ަގއި ބަޔ ްނކުރެވިަފއިވ ނެެއވެ. .5

 ރ )ފަންސަވީސް ުރފިޔ ( ގެ ރަޖިސްްޓރޭޝަން ފީ ެއއް ަދއްކަން ވ ެނެއވެ.25.00މިފޯުމއ އެކު  .6

 ހިރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކ ޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަްނވ ެނއެވެ.މަްއސަލަިއގައި ިހމެނޭ ފަރ ތްތަުކގެ ިދވެ  .7

 

 

 )ރ( 66)މަދަނީ އިޖުާރއަުތގެ ަޤާވއިުދގެ މ. 19ފޯމު 

 ގަިޟއްޔާ ނަންަބރު  
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 . މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތުގެ މަޢުލޫމ ތު:01

  ފުރިހަމަ ނަން: )އ އްމު ނަމ އެކު(:

  ޢުމުރު:  އުފަންތ ރީޚް:  އައިޑީކ ޑު ނަންބަރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަންބަރު:
  ދ އިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅ އި ރަށ އިއެކު(

  މިހ ރުއުޅޭ އެޑްރެސް: )އަތޮޅ އި ރަށ އިއެކު(

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ފޯނު ނަންބަރު:
މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތ އި ނިޔ ވިމީހ އ އި ހުރި 

  ގުޅުން:

މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ 
  އެޑްރެސް:

 

 ހުށަހަޅ  މައްސަލަ:  02

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

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

 މިލްކުވެރިކަން ސ ބިތުކުރަން ހުށަހަޅ  މުދަލުގެ ތަފްޞީލު  03

 މުދަލުގެ ބ ވަތް  .1

 ބަންޑ ރަ ގޯތި  ☐

 އަމިއްލަ ގޯތި  ☐

 އެއްމެދު އިމ ރ ތެއް  ☐

 އެއްމެދު އިމ ރ ތުގެ ބައެއް  ☐

 )މަތީގައިވ  ގޮޅިތަކުންކުރެ ގޮޅިއެއްގައި ފ ހަގަ ޖެއްސެވިނަމަ؛(

 )ހ(. ގޯތީގެ ރަޖސްޓްރީ ނަންބަރު: )ގޯތީގެ ސައްޙަ ކޮޕީއެއް މިފޯމ އި އެކު ހުށަހަޅަން ވ ނެއެވެ(

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

 .............................................................. )ށ(. ގޯތީގެ އެޑްރެސް: 
  އެހެން މުދަލެއް. ☐

 އެހެން މުދަލެއް ނަމަ؛

 )ހ( އެ މުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރެއް ވ ނަމަ އެ ނަންބަރު: ..............................................................

 .............................................................. )ށ( އެ މުދަލުގެ ބ ވަތ އި ތަފްޞީލު: 
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 ބޭނުންވ  ލިޔުންތަކ އި ތަކެތި: މިލްކުވެރިކަން ސ ބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަން  04

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

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

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

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

 ކުރަންއެދޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމ ތު ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހ ޒިރު  05

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

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

 އެދޭގޮތް  06

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި( 

 ތަމްސީލުކުރުން 

 

 ޤ ނޫނީ ވަކީލު މެދުވެރިކޮށް  ☐

 އަމިއްލައަށް        ☐
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 ޤ ނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރ ނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް ތަމްސީލުކުރ ނަމަ އެފަރ ތެއްގެ މަޢުލޫމ ތު: 07

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް :

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 ގެ / އޮފީހުގެ ނަން: 

 މަޤ މް: 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ އެޑްރެސް: 
 

 ޤ ނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ :

 ތ ރީޚް:_________________ހުވައިކުރި  ވަކ ލ ތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު :_____________________

 ތަމްސީލުކުރ  އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން : ____________________________

 _______________________________އޮފީހުގައި ތަމްސީލު ކުރ  މަޤ މު : _______________

 ތަމްސީލުކުރ  ފަރ ތުގެ އެޑްރެސް: 08

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  : ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް :

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަްނބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 
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 )ފޯމުގެ ތިންވަނަ ބައި(

 ރައްދުކުރަންވީގޮތް މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުން 

 . މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތް:09

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައި.ޑީ. ކ ޑު ނަްނބަރު / ޕ ސްޕޯޓް ަނންބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 ދަޢުވ  ލިވޭ ފަރ ތް: .10

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައި.ޑީ. ކ ޑު ނަްނބަރު / ޕ ސްޕޯޓް ަނންބަރު    :ތ ރީޚް އުފަން     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 ނަންބަރު :މޮބައިލް   އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  
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 )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ ބައި(

 އިޤުރ ރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވ  މައުލޫމ ތަކީ ތެދު މައުލޫމ ތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރ ރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

 _____________________________________________________________ނަން:

 _______________________________________________މަޤ މް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

 _____________________________________________________________ތ ރީޚު

 

 ފޯމ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :

 .ކޮޕީ ކ ޑ އި، ައންަގިއދޭ ދިވެިހރައްޔިެތއްކަން ފަރ ތްތަުކގެ /  ފަރ ޓް ހުށަހެޅި ސަލަމައް  .1

 މަްއސަލައަށް ޭބނުްނވ  ޝަރުޢީ ެއހެން ލިޔުމެއް ވ ނަމަ އެލިުޔމެްއގެ ކޮޕީ  .2

 .އެަކމަށް ެއދޭ ފޯމު  ،ވަކީލަކު ނުވަތަ ަބދަލުަގއި މީހަކު ހުށަަހޅ ނަމަ  .3
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، ތޮއްޑޫއއ.       
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 ..........................................................ފޯމް ނަމްބަރު : 

  

 

 

 ......................................................................................................................................................................................................................................ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް :  

 ،އަދި

 ......................................................................................................................................................................................................................................ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތް :  

 

 އިރުޝ ދު :

 ބިންވިއްކުމަށް އެދެވޭނީ މަސްލަޙަތު އޮތް ފަރ ތަކަށެވެ. .1
 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .2
 ހުށަހަޅ  ދަޢުވ  ސ ބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅ  ލިޔުންތައް މިފޯމ އެކު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ. .3
 .މަޢުލޫމ ތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވ  ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެމި ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  .4
 ވަކީލަކު ނުވަތަ ބަދަލުގައި މީހަކު ހުށަހަޅ ނަމަ އެފަރ ތަކުން އެކަން ޤަބޫލުކުރ ކަމުގެ ލިޔުން މިފޯމ އެކު ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ. .5
ކޮޕީ.) ލިޔުމުގެ އަސްލު ނެތްނަމަ އެޓެސްޓް ކުރެވިފައިވ  ވިއްކަން ހުށަހަޅ  ބިމުގެ ނުވަތަ މުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލ އި  .6

 ރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލު (
ހުށަހަޅ  މައްސަލައަކ އި ގުޅިގެން ކުރިން އެއްވެސް ލިޔުމެއް އޮތްނަމަ އެލިޔުމެއް ނުވަތަ އެގްރީމަންޓެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް  .7

 ނިމިފައިވ ނަމަ އެމައްސަލައެއްގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ.  
ަގެއވެ. ލިޔުންތައް ުހންނަންވ ނީ ކަޅު / ޫނ  12މި ފޯމު ފުިރހަމަކުރ ންވ ނީ  ިދވެިހ ބަހުން، ަފރުމ  ފޮންްޓގަިއ، ފޮންްޓ ސައިޒް  .8

 ކުލައިންެނވެ.
 މި ފޯމ އެކު ހުށަަހޅަްނޖެހޭ ތަކެތީގެ މަުޢލޫމ ތު ފޯމުގެ ފަހު ޞަފްހ ަގއި ބަޔ ންުކރެވިަފއިވ  ވ ެނއެވެ. .9

 

 

 )ބ( 66)މަދަނީ އިޖުާރއަުތގެ ަޤާވޢިދުގެ މ. 20ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު :
 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު :
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 ރ ތް:މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަ .01

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް :

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : 

 

 މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތް: .02

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް :

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : 
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 ހުށަހަޅ  ޢިބ ރ ތް : 03

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

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

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

 މައްސަލައިގެ ބ ވަތް : 04

 ބިން ވިއްކުން  ☐

 ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުން  ☐

 ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލުކުރުން  ☐
 

 ވިއްކ  މީހ ގެ ބިމުގެ ތަނަވަސްކަން ހުރިނެތް ގޮތް : 05

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިންނ އި ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކުގެ ތަފްޞީލު: 18ވިއްކ މީހ ގެ 

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 ތަން ރަހުނުކޮށްފައި އޮތް ނަމަ ތަފްޞީލު : 06

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

........................................................................................................................................................................... 
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 ތަން ކުއްޔަށް ދީފައިވ  ނަމަ އެކަމުގެ ތަފްޞީލު :  07

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

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

 ތަނުގެ އަތުގެ ވެރިކަން އޮތް ފަރ ތުގެ ތަފްޞީލު : 08

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

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

 ވިއްކަން ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރަން އެދޭ ބިމުގެ ތަފްޞީލު : 09

 ބިމުގެ ބ ވަތް :  .1

 ބަންޑ ރަ ގޯތި  ☐

 އަމިއްލަ ގޯތި  ☐

 އެއްމެދު ޢިމ ރ ތެއް  ☐

 އެއްމެދު ޢިމ ރ ތުގެ ބައެއް  ☐

 ޢިމ ރ ތެއް ނުކުރ  ހުސްބިމެއް ☐

 

 ބިމުގެ އެޑްރެސް : .2

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވ  ނަން : 

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު : 

 މަގު : 

 ރަށ އި އަތޮޅު : 

 

 :ވިއްކ  ގޯއްޗ އިބެހޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދ ކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  .3

 ހިނގަމުންދޭ  ☐

 ހިނގަމުން ނުދޭ  ☐

 ކޯޓުގައި ހިނގި މައްސަލަ ނިމިއްޖެ ☐
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 ..............................................................  މައްސަލަ ހިނގި ކޯޓުގެ ނަން :

 ..............................................................   ޤަޟިއްޔ  ނަންބަރު : 

 ..............................................................  މައްސަލަ ނިމުނު ތ ރީޚު :

 އެދޭގޮތް : 10

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

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

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

 ) ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި (

 ތަމްސީލުކުރުން :

 ޤ ނޫނީ ވަކީލު މެދުވެރިކޮށް  ☐

 އަމިއްލައަށް        ☐

 އެހެން މީހަކު ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް ތަމްސީލުކުރ ނަމަ އެފަރ ތެއްގެ މަޢުލޫމ ތު:ޤ ނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރ ނަމަ ނުވަތަ  11

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް :

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 ގެ / އޮފީހުގެ ނަން: 

 މަޤ މް: 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ އެޑްރެސް: 
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 ޤ ނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ :

 ހުވައިކުރި ތ ރީޚް:____________________ ވަކ ލ ތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު :_________________________

 ތަމްސީލުކުރ  އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން : ______________________________________

 ___________________________________________އޮފީހުގައި ތަމްސީލު ކުރ  މަޤ މު : ________________

 ތަމްސީލުކުރ  ފަރ ތުގެ އެޑްރެސް: 12

 
ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން 

: 

 ދ އިމީ އެޑްރެސް :
 އަތޮޅ އި ރަށް : 

  : ޤައުމު  

 
ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން 

: 

 މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް :
 އަތޮޅ އި ރަށް : 

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަްނބަރު :  އެޑްރެސް : އީމޭލް 

 

 ) ފޯމުގެ ތިންވަނަ ބައި ( 

 އިޤުރ ރު :

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވ  މަޢުލޫމ ތަކީ ތެދު މަޢުލޫމ ތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރ ރުވަމެވެ.

 ސޮއި : 
 _____________________________________________________________ނަން : 

 _______________________________________________މު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު :  މަޤ 
 _____________________________________________________________ތ ރީޚު : 
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 ފޯމ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :

އަދި ޤ ނޫނީ ،  ( ޕ ސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ  ،ރައްޔިތެއް ނޫން ނަމަދިވެހި  ކ ޑު ) .މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ފަރުދަކު ނަމަ އެފަރ ތުގެ އައި.ޑީ  .1

މި  ޝަޚްޞެއްނަމަ، ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ، ޤ ނޫނަކުން އުފައްދ ފައިވ  އިދ ރ އެއް ނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ

 .ފޯމ އެކު ހުށަހަޅަން ވ ނެއެވެ 

ނަމަ، ނުވަތަ ޤ ނޫނަކުން އުފައްދ ފައިވ  އިދ ރ އަކުން ނަމަ، މި ފޯމ އެކު ޤ ނޫނީ . މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤ ނޫނީ ޝަޚްޞަކުން 2

 ޝަޚްޞަކުން ނުވަތަ ޤ ނޫނަކުން އުފައްދ ފައިވ  އިދ ރ އަކުން މައްސަލަ ހުށަޅަން ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަން ވ ނެއެވެ.

މަވެސް ދިވެހިބަސް ނޫން އެހެން ބަހަކުން އޮވެފައި އެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެ . މިފޯމ އި އެކު ހުށަހަޅ  ލިޔުމެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއްގެ ބައެއް ނ3ަ

 ލިޔުމެއްގެ ބައެއްގެ ތަރުޖަމ  ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓުން އަންގައިފި ނަމަ، ތަރުޖަމ  ހުށަހަޅަން ވ ނެއެވެ.

 ހަޅ  ފޯމު، މިފޯމ އި އެކު ހުށަހަޅަން ވ ނެއެވެ.އެވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަ ، . މިފޯމުގައިވ  ދަޢުވ  އ އި އެކު ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދޭނަމ4ަ

 (-ރ ) ފަންސަވީސް ރުފިޔ /25/-. ދަޢުވ  ހުށަހަޅ  ފޯމުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ :  5
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު : 

  

 

 

 

 ______________________________________________________________________________ފަރ ތްދަޢުވ ކުރ  

 އަދި 

 ______________________________________________________________________________ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ކ( 66)މަދަނީ އިޖުާރއަުތގެ ަގާވއިުދގެ މ. 21ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
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 ކުރަން އެދޭ މައްސަލައިގެ ބ ވަތް ޢައްޔަން  01

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

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

 މައްސަލައިގެ ޚުލ ސ : 02

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

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

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

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

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

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

 ންކުރަން އެދޭ ސަބަބު:ޢައްޔަ  03

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

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

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

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

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

 އެދޭނަމަ އެފަރ ތުގެ ތަފްސީލު: އް ޢައްޔަންކުރަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއް ނުވަތަ ރިސީވަރެއްގެ ގޮތުގައި ވަކިފަރ ތެ  04

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

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

 ލަ ގަޒިއްޔ އެއްގެ ގޮތުގައި ހިނގަމުންދ  ނަމަ އެގަޒިއްޔ ގެ ނަންބަރު:އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއް ނުވަތަ ރިސީވަރަކު ޢައްޔަންކުރަން އެދޭ މައްސަ  05

 

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

........................................................................................................................................................................................... 
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 މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 ފަރ ތް:. މައްސަލަ ހުށަހަޅ  06

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައި.ޑީ. ކ ޑު ނަްނބަރު / ޕ ސްޕޯޓް ަނންބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 . ދަޢުވ  ލިބޭ ފަރ ތް:07

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައި.ޑީ. ކ ޑު ނަްނބަރު / ޕ ސްޕޯޓް ަނންބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  
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 އިޤުރ ރު 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވ  މަޢުލޫމ ތަކީ ތެދު މަޢުލޫމ ތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރ ރުވަމެވެ.

 ސޮއި: 

 _____________________________________________________________ނަން: 

 _______________________________________________މަޤ މު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: 

 ___________________________________________________________ތ ރީޚު: 

 

 

 ފޯމ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :

 .ކޮޕީ ކ ޑ ިއ، އަްނގަިއދޭ ިދވެިހަރއްޔިތެއްކަން ފަރ ްތތަކުގެ/  ފަރ ތް ހުށަހަޅ  .1
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު : 

 

  

 

 

 
 .................................................................................................................................މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތް: 

 ،އަދި

 ................................................................................................................................މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތް: 

 

 އިރުޝ ދު 

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .1
 ގަެއވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންވ ނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12ަސއިޒް މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރ ްނވ ނީ ިދވެިހބަހުްނ، ފަރުމ  ފޮންޓުަގއި، ފޮންޓް  .2

 .މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަކުރަްނޖެހޭ މަޢުޫލމ ތު ފުރިހަމަކޮށްަފއިުނވ  ނަމަ މި ފޯމު ަބލައިނުަގނެޭވނެެއވެ .3

ިއޚްތިލ ފެއް ، ފޯމެއް ަކނޑަައޅ ަފއިުނވ  ނަމަ  އިޚްތިލ ެފއް ނެތް ބ ވަތުގެ މަްއސަލަެއްއ ހުށަހެޅުމަށް ަމދަނީ އިުޖރ އަުތގެ ަޤވ ިއދުަގއި ވަކި ޚ ްއސަ .4
 ނެތް ބ ވަުތގެ ެއންމެަހއި ަމދަނީ ަމއްަސލަތައް ހުށަހަޅ ނީ މި ފޯމުންެނވެ.

 ( ރުފިޔ  ދައްަކން ވ ނެެއވެ.-ރ )ފަންސަވީސް/25/-ފޯމުގެ ަރޖިސްްޓރޭޝަން ީފގެ ގޮުތގައި  .5

 ފަހު ޞަފްހ ގައި ބަޔ ންކުރެވިަފިއވ ނެެއވެ. މިފޯމ އިއެކު ހުށަަހޅަްނޖެހޭ ތަކެތީގެ މަުޢލޫމ ތު، މިފޯުމގެ .6

 )ހ( 78މ.، )ކ( 66ަޤާވއިުދގެ މ.)މަދަނީ އިޖުާރއަުތގެ  22ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލ ޞ  : 01
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 )ދެވަނަ ބައި(

 މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް :

 މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތް : 04

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

 އައިޑީ ކ ޑު ނަންބަރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަންބަރު:   :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 ގޭގެނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން: 

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން: 

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  
 

 މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތް: 05

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް: 
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 )ތިންވަނަ ބައި(

 ތަމްސީލުކުރުން 

 ޤ ނޫނީ ވަކީލު މެދުވެރިކޮށް  ☐

 އަމިއްލައަށް        ☐

 ޢައްޔަންކުރ ނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް ތަމްސީލުކުރ ނަމަ އެފަރ ތެއްގެ މަޢުލޫމ ތު:ޤ ނޫނީ ވަކީލަކު  06

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  އެޑްރެސް :ދ އިމީ 

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް :

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 ގެ / އޮފީހުގެ ނަން: 

 މަޤ މް: 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ އެޑްރެސް: 
 

 ޤ ނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ :

 ހުވައިކުރި ތ ރީޚް:..................................... ވަކ ލ ތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު : ..........................................

 ..........................................ތަމްސީލުކުރ  އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން : ...............................

 .........................އޮފީހުގައި ތަމްސީލު ކުރ  މަޤ މު :............................................................................................

 



    

 

 aa.thoddoo@judiciary.gov.mvމެއިލް -އީ|   6660766ފެކްސް ނަންބަރު:  |   6660766ފޯން   |މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫއއ.

  274 ސަފްޙ  
 

 

 

 )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ ބައި(

 އިޤުރ ރު 

 މަޢުލޫމ ތަކީ ތެދު މަޢުލޫމ ތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރ ރުވަމެވެ.މި ފޯމުގައި ދީފައިވ  

 ސޮއި: 

 ނަން: _____________________________________________________________

 މަޤ މް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: _______________________________________________

 ____________________________________________________________ތ ރީޚު: 

 

 އިރުޝ ދު 

 މަްއސަލަ ހުށަހެޅި ފަރ ތް / ަފރ ތްތަކުެގ ދިވެިހރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކ ޑ އި، ކޮޕީ. .1

ިއޚްތިލ ފެއް ، މެއް ަކނޑަައޅ ަފއިުނވ  ނަމަ އިޚްތިލ ެފއް ނެތް ބ ވަތުގެ މަްއސަލަެއްއ ހުށަހެޅުމަށް ަމދަނީ އިުޖރ އަުތގެ ަޤވ ިއދުަގއި ވަކި ޚ ްއސަ ފޯ .2

 ނެތް ބ ވަުތގެ ެއންމެަހއި ަމދަނީ ަމއްަސލަތައް ހުށަހަޅ ނީ މި ފޯމުންެނވެ.

 .އިޚްތިލ ެފއް ނެތް ުމއ މަލ ތަކ  ުގޅޭ ަމްއސަލަެއއް ނަމަ އެ ުމއ މަލ ތ ބެހޭ އެްއަބސްވުން ުނވަތަ ލިޔުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަްނވ  ނެެއވެ .3
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު : 

  

 

 

 

 

 

 .............................މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތް: ...................................................................................................

 ،އަދި

 ..........................................................................................މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތް: ......................................

 

 

 

 

 

 

 )ށ(( 40)މަދަނީ އިޖުާރއަުތގެ ަގާވއިުދގެ މ. 23ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  
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   ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅ  ހައިސިއްޔަތު  01

 ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތުގެ ގޮތުގައި  ☐

 ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތުގެ ގޮތުގައި ☐

 ހިނގަމުންދ  މައްސަލައިގައި ތަދައްޚުލުވ  ފަރ ތުގެ މަސްލަޙަތު  02

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

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

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

 މައްސަލައިގެ ކަން ހިނގ ފައިވ  ގޮތް  03

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

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

.................................................................................................................................................................................................. 
 ތަދައްޚުލުވ  ފަރ ތުން އެދޭގޮތް  04

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

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

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

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

 

 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި(

 ތަމްސީލުކުރުން 

 

 ޤ ނޫނީ ވަކީލު މެދުވެރިކޮށް  ☐
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 އަމިއްލައަށް        ☐

 

 ޤ ނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރ ނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް ތަމްސީލުކުރ ނަމަ އެފަރ ތެއްގެ މަޢުލޫމ ތު: 05

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް :

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އެޑްރެސް :އީމޭލް  

 ގެ / އޮފީހުގެ ނަން: 

 މަޤ މް: 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ އެޑްރެސް: 
 

 ޤ ނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ :

 ހުވައިކުރި ތ ރީޚް:_________________ ވަކ ލ ތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު :_____________________

 ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން : ____________________________ ތަމްސީލުކުރ  އޮފީސް،

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލު ކުރ  މަޤ މު : ______________________________________________

 ތަމްސީލުކުރ  ފަރ ތުގެ އެޑްރެސް: 06

 
ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން 

: 

 ދ އިމީ އެޑްރެސް :
 އަތޮޅ އި ރަށް : 

  : ޤައުމު  

 
ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން 

: 
 މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް :
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 އަތޮޅ އި ރަށް : 

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަްނބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 )ފޯމުގެ ތިންވަނަ ބައި(

 ދަޢުވ ގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 . ތަދައްޚުލުވ ން އެދޭ ފަރ ތުގެ 07

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައި.ޑީ. ކ ޑު ނަްނބަރު / ޕ ސްޕޯޓް ަނންބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ ބައި(

 އިޤުރ ރު 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވ  މަޢުލޫމ ތަކީ ތެދު މަޢުލޫމ ތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރ ރުވަމެވެ.

 ސޮއި: 

 _____________________________________________________________ނަން: 

 _______________________________________________މަޤ މު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: 

 ____________________________________________________________ތ ރީޚު: 
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 ފޯމ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :

 / ފަރ ްތތަކުގެ ިދވެިހަރއްޔިތެއްކަން އަްނގަިއދޭ ކ ޑ ިއ، ކޮޕީ.ހުށަހަޅ  ފަރ ތް  .1
 
 

` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 

 ފޯމް ނަމްބަރު :.............................

 

  

 

 

 

 .............................މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތް: ...................................................................................................

 ،އަދި

 ...........ފަރ ތް: .....................................................................................................................މައްސަލަ ރައްދުވ  
 

 އިރުޝ ދު 

 ފޯމް ހުށަހަޅ ފަރ ތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކ ޑްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ. .1
 އެދެވޭނީ މަސްލަޙަތު އޮތް ފަރ ތަކަށެވެ. ތަނ ޒުލްވުމަށް .2
 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .3

 ()ށ(  51މ. ުތގެ ަޤާވއިުދގެއަދަނީ އިޖުރާ )މަ 24ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  
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 .މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމ ތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވ  ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ .4
  ޤަބޫލުކުރ ކަމުގެ ލިޔުން މިފޯމ އެކު ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ.ވަކީލަކު ނުވަތަ ބަދަލުގައި މީހަކު ހުށަހަޅ ނަމަ އެފަރ ތަކުން އެކަން  .5
 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވ ނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ. 12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރ ންވ ނީ ދިވެހިބަހުން، ފަރުމ  ފޮންޓުގައި، ފޮންޓް ސައިޒް  .6
 ބަޔ ންކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.މިފޯމ އިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމ ތު، ފޯމުގެ ފަހު ޞަފްހ ގައި  .7

 

 މަްއސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ްތ: .01

 : ްއމު ނަމ އެކު(ޢ  ފުރިހަމަ ނަން ) 

   :އުފަން ތ ީރޚް     : މުރުޢު 
 ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު

:  

 : މ ރ ުތގެ ނަންޢި / ގޭގެ ަނން 

 :އަތޮޅ އި ރަށް   : ދ ިއމީ އެްޑރެސް

  : ޤަުއމު  

 : މ ރ ުތގެ ނަންޢި / ަނންގޭގެ  

 :އަތޮޅ އި ރަށް   : މިހ ރު ުއޅޭ ެއޑްެރސް

 : ޤަުއމު  

 : ނަންަބރުމޮަބއިލް   : އީމޭލް އެްޑރެސް 
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 މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތް: .02

 : އްމު ނަމ އެކު(ޢ  ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު   :އުފަން ތ ރީޚް     : މުރުޢު 

 : މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅ އި ރަށް   : ދ އިމީ އެޑްރެސް

  :ޤައުމު 

 : މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅ އި ރަށް   މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 : ނަންބަރުމޮބައިލް   : އީމޭލް އެޑްރެސް 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 

  ތ ރީޚަކުން ފެށިގެންކަން:މައްސަލައިން ވަކިވުމަށް އެދެނީ ކޮން  03

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

  މައްސަލައިން ވަކިވ ން އެދޭ ސަބަބު: 04

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

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

 

 ވަކ ލ ތުކުރުުމގެ ުހއްަދއިގެ ަނންަބރު : 

 ތަމްސީލުކުރ  އޮފީްސ، ލޯ ފަރމް ނުވަަތ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން : 

 ަމޤ މު :އޮފީހުަގއި ތަްމސީލުކުރ   

 ޤ ނޫނީ ވަކީލު ކަމުގެ ުހވައި ކުެރްއވި ތ ރީޚް : 
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  ސޮއި:

 ___________________________________________________________________________________ ނަން:

 __________________________________________________________________________________ ތ ރީޚު:

  ތައްަގނޑު:

 

 

 ފޯމ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :

 .ފަރ ތްތަުކެގ ދިވެިހރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކ ޑ އި، ކޮޕީ ފަރ ޓް / ހުށަހެޅި މަްއސަލަ .1

 މަްއސަލައަށް ޭބނުްނވ  ޝަރުޢީ ެއހެން ލިޔުމެއް ވ ނަމަ އެލިުޔމެްއގެ ކޮޕީ  .2
 .އެަކމަށް ެއދޭ ފޯމު  ،ވަކީލަކު ނުވަތަ ަބދަލުަގއި މީހަކު ހުށަަހޅ ނަމަ  .3

 

 
 
 
 

   ` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 ..........................................................ފޯމް ނަމްބަރު :   
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 ......................................................................................................................................................................................................................................ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް :  

 ،އަދި

 ......................................................................................................................................................................................................................................: ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތް  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 މުވައްކިލުގެ މަޢުލޫމ ތު: 01

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  
 މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް :

 އަތޮޅ އި ރަށް : 

 

 )ނ(  51)މަދަނީ އިޖުާރއަުތގެ ަޤާވޢިދުގެ މ. 25ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު :
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 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : 

ނޑެއް އެޓޭޗް ކުރެވިދ ނެ (މައްސަލައިގައި މިހ ތަނަށް ކަން ހިނގ ފައިވ  ގޮތުގެ ތަފްޞީލު :  03  ) އިތުރު ގަ

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

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

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

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

 ފައިވ  އެންމެހ  ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓު :މައްސަލައ  ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި  04

1. ........................................................................................................................................................................ 

 ތަނ ޒުލުވ ން އެދޭ ވަކީލުގެ މަޢުލޫމ ތު: .03

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  : ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް :

 : ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 ވަކ ލ ތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު : 

 ތަމްސީލުކުރ  އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން : 

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލުކުރ  މަޤ މު : 

 ޤ ނޫނީ ވަކީލު ކަމުގެ ހުވައި ކުރެއްވި ތ ރީޚް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : 
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2. ........................................................................................................................................................................ 

 މައްސަލައ އ އި ގުޅިގެން ކޯޓުން ލިބިފައިވ  އެންމެހ  ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓު :

1. ....................................................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................................................... 

 ޙަވ ލުކުރ  ވަކީލުގެ : 

 
 ސޮއި : 

 
 ________________________________________________________________________________ ނަން : 

 
 _________________________________________________________________________________ތ ރީޚު:  

 
ނޑު :   ތައްގަ

 

 ފައިލ  ޙަވ ލުވ  ފަރ ުތގެ :

 
 ސޮއި : 

 
 ______________________________________________________________________________ ނަން : 

 

 ________________________________________________________________________________ތ ރީޚު : 

ނޑު / އިނގިލީގެ ނިޝ ން :   ތައްގަ

` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 ފޯމް ނަމްބަރު :...............................     
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 .............................................................................................................................. މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތް:

 އަދި

 ............................................................................................................................. މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތް:

 

 

 އިރުޝ ދު 

 އެހެނިހެން  ދަޢުވ އ ގުޅޭ އ އި ދަޢުވ  ،ދަށުން މ އްދ ގެ ވަނަ 102 ޤ ނޫނުގެ މަދަނީ އިޖުރ އަތުގެ ފަރ ތުން ފުރ ނީ ދަޢުވ ލިބޭ މި ފޯމު .1

 ދަޢުވ އަށް  ،މުއްދަތުގައި ދުވަހުގެ 14 ބަޔ ންކޮށްފައިވ  މ އްދ ގައި ވަނަ 103 ޤ ނޫނުގެ މަދަނީ އިޖުރ އަތުގެ ،ޙަވ ލުވުމަށްފަހު ލިޔެކިޔުންތަކ  

 މަދަނީ  ،ނިންމައި މައްސަލަ ދެކޮޅަށް ފަރ ތ  ދަޢުވ ލިބޭ ،ނަމަ ހުށަހަޅ ފައިނުވ  ދިފ ޢެއް ދަޢުވ އަށް  ނުވަތަ ނަމަ އެއްބަސްވެފައިނުވ 

ކޮށްދިނުމަށް ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތުން  އްޙުކުމެ ޙ ޟިރުގައި ރުޣައި ގޮތުގެމަތިން  ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ބ ބުގައި ދިހަވަނަ ޤ ނޫނުގެ އިޖުރ އަތުގެ

 އެދޭނަމައެވެ.

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .2

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވ ނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ. 12ގައި، ފޮންޓް ސައިޒް މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރ ންވ ނީ ދިވެހިބަހުން، ފަރުމ  ފޮންޓު  .3

 .ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ  ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމ ތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވ  މި  .4

 

 ޣައިރު ޙ ޟިރުގައި ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ސަބަބު  01

 

ނޑައެޅިފައިވ  ،ޙަވ ލުވުމަށްފަހު ދަޢުވ އ  ފަރ ތުން ދަޢުވ ލިބޭ ☐  ހުށަހަޅ ފައި ލިޔުމެއް ޙަވ ލުވީކަމުގެ ދަޢުވ އ  އިރުވެސް ފ އިތުވި ވަގުތު ކަ

 ނުވ ތީ 

 ދަޢުވ ގެ ދިފ ޢު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅ ފައި ނުވ ތީ  ☐

 ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތުން ރައްދު ދަޢުވ އަށް ނުވަތަ އިތުރު ދަޢުވ އަށް ރައްދު ދީފައި ނުވ ތީ  ☐

 ()ހ(  128މ.، 126)ހ(، މ. 125މ.އިުދގެ ވާ ޤަ ުތގެ އަ)މަދަނީ އިޖުރާ  26ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
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 ހުށަހަޅ ފައި ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތުން ނުވަތަ ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތުން ދަޢުވ ގެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ދަޢުވ ގެ ޖަވ ބުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ☐

 ނުވ ތީ 

 ޣައިރު ޙ ޟިރުގައި ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅ  ސަބަބުގެ ތަފްޞީލު  02

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

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

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

 ޣައިރު ޙ ޟިރުގައި ޙުކުމް ކޮށްދިނުމަށް އެދޭނަމަ، ޣައިރުޙ ޟިރުގައި ކޯޓުން ކުރ  ޙުކުމް އޮންނަންވީގޮތް  03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ސޮއި: 

 _____________________________________________ ނަން:

 އިޚްތިޔ ރު ކުރައްވ !ތ ރީޚް ޙިޖްރީ 

  !ކުރައްވ  އިޚްތިޔ ރު  މީލ ދީ ތ ރީޚް   

 

` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 ..........................................................ފޯމް ނަމްބަރު : 
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 ______________________________________________________________________މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތް :

 ،އަދި

 _________________________________________________________________________________________________ :މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ބަދަލުކުރަން އެދޭ ޙުކުމްކޮށްފައިވ  ސަބަބު  ނުވަތަ  ބ ޠިލުކުރަން  01

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅ ފައި ނެތުން  14ދަޢުވ ގެ ފޯމ އި ހަވ ލުވިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން  ☐

 ން.ދައުވ  ލިބޭ ފަރ ތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ދިފ އު ނުވަތަ ދައުވ ގެ ލިޔުމެއް ދައުވ ގެ ޖަވ ބުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅ ފައި ނެތު  ☐

 ވަނަ މ އްދ ގެ )އ( ގެ ދަށުން  409މަދަނީ އިޖުރ އަތުގެ ގ ނޫނުގެ  ☐

 : ޣައިރު ޙ ޟިރުގައި ކުރެވުނު ޙުކުމް  02

 ބ ޠިލުކުރަން އެދެން  ☐

 (129މ. ުދގެ ޢިވާޤަ ތުގެ އަ މަދަނީ އިުޖރާ ) 27ފޯމު 

 : ގަޟިއްޔާ ނަންަބރު 
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 ބަދަލުކުރަން އެދެން  ☐

 ______________________________________________________________________________________   : ޙުކުމް ކުރެވުނު ތ ރީޚު  03

 :ކުރަން އެދޭ ޙުކުމްގެ ޚުލ ޞ  ނުވަތަ ބ ޠިލު ބަދަލުކުރަން  04

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

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

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

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

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

  ރަން ނުވަތަ ބ ޠިލުކުރަން އެދޭ ސަބަބު:ބަދަލުކު  05

1. ............................................................................................................................................................................................. 
2. ............................................................................................................................................................................................. 
3. ............................................................................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 ބައި( )ފޯމުގެ ދެވަނަ

 ދަޢުވ ގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީ ގޮތް 

 . ޤަޟިއްޔ ގައި ދަޢުވ ކުރި ފަރ ތް:06

 : ނަމ އެކު(އްމު ޢ  ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު   :އުފަން ތ ރީޚް     : މުރުޢު 

 : ދ އިމީ އެޑްރެސް : މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 
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 :އަތޮޅ އި ރަށް  

  :ޤައުމު 

 : މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅ އި ރަށް   މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 : ނަންބަރުމޮބައިލް   : އީމޭލް އެޑްރެސް 

 

 . ޤަޟިއްޔ ގައި ދަޢުވ  ލިބުނު ފަރ ތް:07

 : އްމު ނަމ އެކު(ޢ  ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު   :އުފަން ތ ރީޚް     : މުރުޢު 

 : މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅ އި ރަށް   : ދ އިމީ އެޑްރެސް

  :ޤައުމު 

 : މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅ އި ރަށް   މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 : ނަންބަރުމޮބައިލް   : އީމޭލް އެޑްރެސް 

 

 

 

 

 ( ބައި) ފޯމުގެ ތިންވަނަ

 އިޤުރ ރު :

 އަހުރެން އިޤުރ ރުވަމެވެ.މ ތުކަމަށް މަޢުލޫ މ ތަކީ ތެދު މަޢުލޫ ފޯމުގައި ދީފައިވ   މި 

  : ސޮއި

 _____________________________________________________________ : ނަން
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 _______________________________________________ : އްޔަތު ޞިނުވަތަ ޙައި މަޤ މު

 ____________________________________________________________:  ތ ރީޚު

 

 ފޯމ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :

 .މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރ ތްތަކުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކ ޑ އި، ކޮޕީ .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 :................................ފޯމް ނަމްބަރު 
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 .................................................................................................................................މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތް: 

 ،އަދި

 ..................................މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތް: ..............................................................................................

 

 

 

 
 

 

 ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް  01

 : އްމު ނަމ އެކު(ޢ  ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު   :އުފަން ތ ރީޚް     : މުރުޢު 

 : މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅ އި ރަށް   : ދ އިމީ އެޑްރެސް

  :ޤައުމު 

 (132ަޤާވއިުދގެ މ.ުތގެ އަ)މަދަނީ ިއޖުރާ  28ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންަބރު  
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 : މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅ އި ރަށް   މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 : ނަންބަރުމޮބައިލް   : އީމޭލް އެޑްރެސް 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 ފަރ ތް  ލިބޭދަޢުވ   02

 : އްމު ނަމ އެކު(ޢ  ފުރިހަމަ ނަން ) 

  : ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު / އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު   :ތ ރީޚް އުފަން     : މުރުޢު 

 : މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅ އި ރަށް   : ދ އިމީ އެޑްރެސް

  :ޤައުމު 

 : މ ރ ތުގެ ނަންޢި / ގޭގެ ނަން 

 :އަތޮޅ އި ރަށް   މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 : ނަންބަރުމޮބައިލް   : އީމޭލް އެޑްރެސް 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 

 

 

 

 މި ލިޔުމ އިއެކުގައި ތިރީގައިވ  ފޯމުތައް ތިޔަފަރ ތ  ޙަވ ލުކުރެވިފައިވެއެވެ.  .7

 ފޯމު ހުށަހަޅ  މަްއސަލަތައް ބ ވަތުގެ ނެތް އިޚްތިލ ފެއް .8
 މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފޯމ އެކު ހުށަހަޅ ފައިވ  ލިޔުންތައް .9

 ނޫނެކެވެ. ☐އ އެކެވެ.      ☐ ލިބިއްޖެތޯ؟މަތީގައި ބުނެވުނު ފޯމ އި ލިޔުންތައް ތިޔަފަރ ތަށް   .8
 

  ލިބުނު ތ ރީޚު  ތިޔަފަރ ތަށް ލިޔުންތައް  ފޯމ އި ބުނެވުނު މަތީގައި  .9
_____/_____/__________ 

 ތިޔަފަރ ތުގެ ނަމ އި އެޑްރެސް އަދި އައިޑެންޓީޓީ ކ ޑު ފޯމުގައި  ހުށަހަޅ މައްސަލަ   .10
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 ނޫނެކެވެ. ☐އ އެކެވެ.      ☐ ނަންބަރު ލިޔެވިފައިވަނީ ރަގަޅަށްތޯ؟
  ގައިވ  ދަޢުވ އަށް ތިޔަފަރ ތުން އިންކ ރު ކުރަންތޯ؟ފޯމު ހުށަހަޅ  މައްސަލަ  .11

 ނޫނެކެވެ. ☐އ އެކެވެ.      ☐
ހޯދުމައް  ފަރުވ އެއް އެހެން ނޫން  ފަރުވ  ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގައި ފޯމު ހުށަހަޅ  މައްސަލަ  .12

 އެދެންތޯ؟
 
 ނޫނެކެވެ. ☐އ އެކެވެ.      ☐

  
 މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފޯމުގައި އިންކ ރު ކުރ ކަމެއް އޮތްނަމަ އެކަމަކ އި އޭގެ ސަބަބު  .13

   
 މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތުގެ ދަޢުވ އެއް އޮތްނަމަ އެ ދަޢުވ އެއް  .14

  
 ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތުން ކިތ ބީ ހެކި ހުށަހަޅަން އެދޭނަމަ އެގޮތުން ހުށަހަޅ  ލިޔުންތަކުގެ ތަފްޞީލު   .15

 
 
 

 ދަޢުވ  ލިބޭ ފަރ ތުން ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހަޅަން އެދޭނަމަ އެގޮތުން ހުށަހަޅ  ހެކިންގެ ތަފްޞީލު   .16
 
 
 
 

 މަސްލަޙަތު އޮތް މިންވަރ އި މެދު ތަފ ތު ގޮތަކަށް ދެކޭނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުތައް ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތުގެ ނުވަތަ ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތުގެ   .17
 
 
 
 

 ހޯދުމަށް އެދޭނަމަ އެ ފަރުވ ގެ ތަފްޞީލު  ފަރުވ އެއް އެހެން ނޫން  ފަރުވ  ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ފޯމުގައި ހުށަހަޅ  މައްސަލަ  .18
 
 
 
 
 
 

އެޑްރެސް އަދި އައިޑެންޓީޓީ ނަންބަރު ދ އިމީ ތިޔަފަރ ތުގެ ނަމ އި ފޯމުގައި  ހުށަހަޅ  މައްސަލަތައް ބ ވަތުގެ ނެތް  އިޚްތިލ ފެއް  .19
 ޅު ގޮތް ލިޔެވިފައިވަނީ ރަގަޅަށް ކަމުގައިނުވ  ނަމަ ރަގަ

 ނަން: 

 އައިޑީ ކ ޑު ނަންބަރު: 

 ގޭގެ ނަން: 

 މަގު: 

 ފަންގިފިލ  އަދި އެޕ ޓްމަންޓް ނަންބަރު: 

 ރަށ އި އަތޮޅު: 
 މިހ ރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް  ތިޔަފަރ ތް   .20
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 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލ  އަދި އެޕ ޓްމަންޓް ނަންބަރު:  

 ރަށ އި އަތޮޅު:
 ތަނުގެ މައުލޫމ ތު ލިޔެކިތުންތައް ފޮނުވަންޖެހޭ  ކޯޓުއަމުރު އަދި ދަޢުވ އ އި ގުޅޭ  .21

 
 ގޭގެ ނަން: 

 މަގު: 
 ފަންގިފިލ  އަދި އެޕ ޓްމަންޓް ނަންބަރު: 

 ރަށ އި އަތޮޅު: 
 ތަނުގެ ނަން: 
 ފަންގިފިލ : 

 ރަށ އި އަތޮޅު: 
 : ނަންބަރު ފޯނު

 ކޯޓުން ތިޔަފަރ ތ  ގުޅ ނެ ފޯނު ނަންބަރު: 
  :އީމެއިލްކޯޓުން ތިޔަފަރ ތ  މުއ މަލ ތް ކުރ ނެ 

 

 ސޮއި ކުރުން 
ވިކަން އަންގައިދޭ ޙަވ ލުދަޢުވ  ފޯމ އި  ބ ވަތުގެ ނެތް  އިޚްތިލ ފެއް
 ސޮއިކުރ  ފަރ ތުގެ ލިޔުމުގައި 

ވިކަން އަންގައިދޭ ޙަވ ލުދަޢުވ  ފޯމ އި  ބ ވަތުގެ ނެތް  އިޚްތިލ ފެއް
 ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރ  ފަރ ތުގެ 

 ނަން: 
 

 ސޮއި: 
 
 

  އިސިއްޔަތު:ހަ ______________________________________ތ ރީޚް: 
 
 

 

 

    ` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު :     
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 ______________________________________ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް: ______________________________________

 އަދި 

 ______________________________________ދަޢުވ  ލިބޭ ފަރ ތް:______________________________________

 ކުރަްއވާ...()ނޯޓިސް އާއި ގުޅޭ ަމަދނީ އިުޖރާއަުތގެ ަޤވާިޢދުގެ ާމްއދާ އިްޚިތޔާރު  29ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  
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ނޑިޔ ރުގެ ސޮއި )  (ފަ

ނޑިޔ ރުގެ ނަން)  (ފަ

 

ނޑު(  )ކޯޓުގެ ތައްގަ

 

 

 

 

 ޙިޖްރީ ތ ރީޚް...
 މީލ ދީ ތ ރީޚް...

 

` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 :...........................ފޯމް ނަމްބަރު 

 



    

 

 aa.thoddoo@judiciary.gov.mvމެއިލް -އީ|   6660766ފެކްސް ނަންބަރު:  |   6660766ފޯން   |މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫއއ.

  298 ސަފްޙ  
 

  

 

  

   

    

 

 

 .......................................................................................................................... މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތް:

 

 އަދި

 

 .......................................................................................................................... މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތް:

 

 

 

 ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް  01

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް: :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

      ނޯޓިސް އާއި ުގޅޭ ޖިާނޢީ އިޖުާރއަުތގެ ަޤވާޢިުދގެ ާމއްދާ އިޚްިތޔާރު ކުރަްއވާ...( ) 30ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  
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 އަތޮޅ އި ރަށް : 

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތް  02

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް: 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................. 
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ނޑިޔ ރުގެ ސޮއި(  )ފަ

ނޑިޔ ރުގެ ނަން(  )ފަ

 

ނޑު(  )ކޯޓުގެ ތައްގަ

 

 ޙިޖްރީ ތ ރީޚް ޙިޔ ރުކުރައްވ !

 މީލ ދީ ތ ރީޚް ޙިޔ ރުކުރައްވ !

 
 
 
 
 
 
 
 
 

` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 .....................................................މް ނަމްބަރު : ފޯ        
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 __________________________________________________________________________އަމުރަށް އެދޭ ފަރ ތް: 

 އަދި 

 _________________________________________________________________________އަމުރު ރައްދުވ  ފަރ ތް: 

 

 

 

 އިރުޝ ދު 

 . ބ ޠިލުވ ނެއެވެ މިފޯމު ފެނިއްޖެނަމަ ކޯޓަށް ނޫންކަމުގައި ބިނ ކޮށްގެން  މައްޗަށް އަސ ސެއްގެ އެއްވެސް  އެދިފައިވަނީ އަމުރަށް  ކޯޓު .1

 

 

 

 

 

 ކޯޓު އަމުރ އި ގުޅޭ ދަޢުވ ގެ މަޢުލޫމ ތު  01

 ..........................................................ހިނގަމުންދ  ދަޢުވ އަކ އި ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދޭނަމަ އެދަޢުވ /ގަޟިއްޔ  ނަންބަރ:  .1

 ................................................ދަޢުވ  ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދޭނަމަ، ދަޢުވ  ހުށަހެޅޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ކޯޓުގެ ނަން:  .2

 ކޯޓު އަމުރު ރައްދުވ  ފަރ ތުގެ މަޢުލޫމ ތު  02

 ...........................................................................................................................................................................................ނަން:

 .....................................................................................................................................................................އައި.ޑީ ކ ޑު ނަންބަރު:

 ކޯޓުން ނެރެދިނުމަށް އެދޭ އަމުރުގެ މަޢުލޫމ ތު  03

 (184)މަދަނީ އިުޖރާައތުގެ ގަާވއިުދގެ މ. 31ފޯމު 
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 ..................................................................................................................................ނެރެދިނުމަށް އެދޭ އަމުރުގެ ބ ވަތް:  .1

ނޑައަޅަން އެދޭނަމަ، އެދޭ ސަބަބު:  .2  ......................................................................އަޑުއެހުމަކ އި ނުލައި އަމުރ އި މެދު ގޮތެއް ކަ

 މި ފޯމުން ނެރެދިނުމަށް އެދޭ އަމުރުގައިވ  ކަންކަމަށް ޚަޞްމުން އެއްބަސްވެފައިވ ތީ  ☐

ނޑައަޅަން ޚަޞްމުން އެއްވަސްވ ތީ  ☐  އަޑުއެހުމަކ އި ނުލައި އަމުރ އި މެދު ގޮތެއް ކަ

 ކޯޓު އަމުރަށް އެދޭ ސަބަބު:  .3

ަމއްސަަލއެއްކަން ނުވަތަ މި މަްއސަލަިއގައި ަވގުތީ ައމުެރއް ނެރުމަކީ އިްނޞ ފު )މި މައްސަަލއަކީ އަވަހަށް ފިޔަަވޅުައޅަންޖެހޭ ބ ވަތުހެ 

 ޤ ިއމުކުުރމަށްޓަކައި ކޮންެމހެން ކުރަްނެޖހޭ ކަމެއްކަމަށް ދެކޭ ސަަބބު ިމބަިއަގއި ސ ފުކޮށް ބަޔ ންުކރަންވ ނެެއވެ.(

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

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

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

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

 ކޯޓު އަމުރު ނެރެދިނުމަށް ބ ރުދޭ ހެކި ނުވަރަ ހެކިތައް: .4
 )މިފޯމ އި އެކު މިހެކިތައް ހުަށހަޅަން ވ ނެެއވެ.(

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

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

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

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

 ކޯޓު އަމުރު އޮންނަންވީ ގޮތް: .5
....................................................................................................................................................................................

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

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

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

 ކޯޓު އަމުރަށް އެދޭ ފަރ ތ އި ވަގުތީ އަމުރު ރައްދުވ  ފަރ ތުގެ މަޢުލޫމ ތު  04

 ކޯޓު އަމުރު ރައްދުވ  ފަރ ތް  އެދޭ ފަރ ތް ކޯޓު އަމުރަށް 

 ..............................................................ނަން: 

 އައި.ޑީ ކ ޑު ނަންބަރު: .............................

 

 ދ އިމީ/ރަޖިސްޓަރީ އެޑްރެސް 

 .....................................................ގޭގެ ނަން: 

 ................................................................ނަން: 

 .......................................އައި.ޑީ ކ ޑު ނަންބަރު: 

 

 ދ އިމީ/ރަޖިސްޓަރީ އެޑްރެސް 

 ........................................................ގޭގެ ނަން: 
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 .....................................................ފަންގިފިލ : 

 .............................................................މަގު: 

 ..........................................ރަށ އި އަތޮޅު: 

 

 

 

 މިހ ރު ދިރިއުޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް 

 ..........................................ގޭގެ ނަން: 

 ..........................................ފަންގިފިލ : 

 ..........................................މަގު: 

 ..........................................ރަށ އި އަތޮޅު: 

 ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ގުޅ ނެ

 ..........................................ފޯނު ނަންބަރު: 

 ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި މުއ މަލ ތް ކުރ ނެ 

 ..........................................އީމެއިލް: 

 ........................................................ފަންގިފިލ : 

 .................................................................މަގު: 

 ...................................................ރަށ އި އަތޮޅު: 

 

 

 

 މިހ ރު ދިރިއުޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް 

 ..........................................ގޭގެ ނަން: 

 ..........................................ފަންގިފިލ : 

 ..........................................މަގު: 

 ..........................................ރަށ އި އަތޮޅު: 

 ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ގުޅ ނެ

 ..........................................ފޯނު ނަންބަރު: 

ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި މުއ މަލ ތް ކުރ ނެ އީމެއިލް: 

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

 

 

 

 

 

 އިޤުރ ރު 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވ  މަޢުލޫމ ތަކީ ތެދު މަޢުލޫމ ތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރ ރުވަމެވެ.

 ސޮއި: 

 ____________________________________________________________________________________ނަން: 

 ______________________________________________________________________މަޤ މު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: 

 ____________________________________________________________________________________ތ ރީޚު:
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` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 ..................ނަމްބަރު :.....ފޯމް 
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 .......................................................................................................................... މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތް:

 އަދި

 .......................................................................................................................... މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތް:

 އިރުޝ ދު :

 ފޯމް ހުށަހަޅ  ފަރ ތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކ ޑްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަން ވ ނެއެވެ. .1

 ވެ. ވަގުތީ އަުމރަށް ެއދިފަިއވަނީ އެްއވެސް އަސ ސެްއގެ ަމއްޗަށް ބިނ ކޮްށގެން ޫންނކަމުަގއި ކޯޓަށް ފެނިއްޖެ ަނމަ މި ފޯމު ބ ޠިލުވ ެނއެ  .2

ވ ކަން ިމ ވަގުތީ އަުމރަށް ެއދެނީ ައނެއް ަޚްޞމުގެ ޣަިއރު ޙ ޟިުރގައި ކަަމށް ވ ަނމަ މަަދނީ އިުޖރ ައތުގެ ޤަވ އިުދަގއިވ  ޝަރުތުތައް ުފރިހަމަ  .3

 ފޯމުަގއި ބަޔ ންުކރަން ވ ނެެއވެ. 

ހުށަަހޅ ފަިއވ  މަްއސަލަިއގެ މަުއޟޫއ  ުގޅޭ ހ ލަތެއް، ކޯޓުން ވަކިގޮތަކަްށ މި ފޯމު ހުށަހަޅ ނީ، ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ގަސްތުުކރ  މަްއސަލަިއގެ ނުވަތަ  .4

ަމއްސަލަިއގެ މަްއސަލަ ނިންމަްނދެން ވަކިގޮތަކަށް ެދމެހެއްުޓމަށް ެއދި ޚަްޞމަކު ކޯޓަށް ހުށަހަޅ ަނމަެއވެ. ނުވަތަ ކޯޓަށް ހުށަަހަޅން ގަސްތުުކރ  

ވަކިކަެމއް ކުރުމަށް ުނވަތަ ުނކުރުމަށް ނުަވތަ ނުކޮށް ހުރުމަށް ުނވަަތ ކޯޓުން ވަކިގޮތަކަށް މަްއސަލަ ނުވަތަ ހުށަަހޅ ފަިއވ  މަްއސަލަިއަގއި ަޚޞްމަކު 

އްޓުމަށް އެދި ނިންމަްނދެން ަމްއސަލަިއގައި ިހމެނޭ މުދަލެއް ވަކި ފަރ ެތްއގެ ބެުލމުގެ ދަުށގައި ުނވަތަ ވަކިތަެނއްަގއި ެބހެއްޓުަމްށ ނުވަތަ ހިފެހެ 

 ަހޅ ނަަމެއވެ.ޚަޞްމަކު ކޯޓަށް ހުށަ

 ( ރުފިޔ  ދައްކަން ވ ެނއެވެ.-)ފަންސ ސް/ 50/-ފޯމުގެ ަރޖިސްްޓރޭޝަން ީފގެ ގޮުތގައި  .5

 މިފޯމ އިއެކު ހުށަަހޅަްނޖެހޭ ތަކެތީގެ ތަްފސީލް މިފޯުމގެ ފަހު ޞަފްހ ަގއި ބަޔ ްނކުރެވިަފއިވ ނެެއވެ. .6

 ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް : 01

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  
 މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 އަތޮޅ އި ރަށް : 

 ((އ)، )ރ(، )ބ(، )ޅ(، )ކ( 185)މަދަނީ އިޖުާރއަުތގެ ަޤާވއިުދގެ މ. 32ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
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 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  :އީމޭލް އެޑްރެސް  

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތް : 02

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  އެޑްރެސް :ދ އިމީ 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : 

 

 

 

 

 

 ހިނގ ފައިވ  ގޮތުގެ ޚުލ ޞ  :މައްސަލައިގައި ކަން  03

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

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

 ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ސަބަބު :  04

ޞ ފު ޤ އިމުުކރުމަށްޓަަކއި )މި މަްއސަލައަކީ ައވަހަށް ފިަޔވަުޅއަަޅންޖެހޭ ބ ވަުތގެ މަްއސަލަެއއްކަން ުނވަަތ މި މައްސަަލިއގައި ވަގުތީ އަުމރެއް ެނރުމަކީ އިން 
 ެމއްކަމަށް ދެޭކ ސަބަބު މިަބއިަގއި ސ ފުކޮށް ބަޔ ންކުަރންވ ެނއެވެ.(ކޮންމެހެން ކުަރންޖެހޭ ކަ
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.................................................................................................................................................................................

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

 ވަގުތީ އަމުރު ރައްދުކުރަންވީ ފަރ ތުގެ : 05

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 އެޑްރެސް :މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ  
 

 ވަގުތީ އަމުރު ނުނެރެފިނަމަ އަމުރަށް އެދޭ ފަރ ތަށް ލިބޭނެ ގެއްލުމުގެ ތަފްޞީލު : 06

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

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

 ) މި ފޯމ އި އެކު މިހެކިތައް ހުށަހަޅަން ވ ނެއެވެ.( ވަގުތީ އަމުރު ނެރެދިނުމަށް ބ ރުދޭ ހެކި ނުވަތަ ހެކިތައް. 07

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

................................................................................................................................................................................. 
 ވަގުތީ އަމުރު އޮންނަންވީ ގޮތް : 08

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

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

 ން :އަވަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ވަގުތީ އަމުރު ނެރެ  09

 އެދެން  ☐

 ނޭދެން  ☐
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 އަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެދެނީ އަނެއް ޚަސްމުގެ : 10

 ޙ ޟިރުގައި  ☐

 ޣައިރު ޙ ޟިރުގައި  ☐

 ؛މިމައްސަލައ އި ގުޅޭ އެހެން އަމުރެއް  11

 ނެރެފައިވޭ  ☐

 ނެރެފައި ނުވޭ  ☐

 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި(

 އިޤުރ ރު :

 މަޢުލޫމ ތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރ ރުވަމެވެ.މި ފޯމުގައި ދީފައިވ  މަޢުލޫމ ތަކީ ތެދު 

 ސޮއި : 

 ނަން : _______________________________________________

 މަޤ މު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު : _______________________________________________

 ތ ރީޚު : _______________________________________________

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް:ފޯމ އެކު 

 ފޯމް ހުށަހަޅ  ފަރ ތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކ ޑްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަން ވ ނެއެވެ. .1

 

`        

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  އުކުޅަހު ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 އއ. އުކުޅަސް،       
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު :  
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 ____________________________________________________________________________ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް: 

 އަދި 

 ____________________________________________________________________________ދަޢުވ  ލިބޭ ފަރ ތް: 

 

 އިރުޝ ދު 

 ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ ކޮޕީ އަމުރުގެ އެދޭ ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ޠިލުކުރަންމިފޯމ އި އެކު ބ  .1

 

 

 

 

 

 

 ޢައިރު ހ ޒިރުގައި ނެރުނު އަމުރު  01

 ބ ޠިލުކުރަން އެދެން  ☐

 ބަދަލުކުރަން އެދެން  ☐

 ______________________________________________________________________ އަމުރުގެ ނަންބަރު: 02

 

 )ރ( ( 186) މަދަނީ އިުޖރާައތުގެ ަގވާިއުދގެ މ. 33ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  



    

 

 aa.thoddoo@judiciary.gov.mvމެއިލް -އީ|   6660766ފެކްސް ނަންބަރު:  |   6660766ފޯން   |މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫއއ.

  310 ސަފްޙ  
 

 ____________________________________________________________________ އަމުރު ނެރުނު ތ ރީޚު: 03

  ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ބ ޠިލުކުރަން އެދޭ އަމުރުގެ ޚުލ ޞ : 04

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

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

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

 ވަތަ ބ ޠިލުކުރަން އެދޭ ސަބަބު: ބަދަލުކުރަން ނު  05

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

.................................................................................................................................................................................................. 
 ޢުލޫމ ތު ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ބ ޠިލުކުރަން އެދޭ އަމުރު ނިސްބަތްވ  މައްސަލައިގައި ދަޢުވ ކުރި ފަރ ތުގެ މަ  06

 ....................................................................................................................................................ނަން: 

 ...........................................................................................................................އައި.ޑީ ކ ޑު ނަންބަރު: 

 ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތުގެ މަޢުލޫމ ތު  އެދޭ އަމުރު ނިސްބަތްވ  މައްސަލައިގައި  ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ބ ޠިލުކުރަން  07

 ....................................................................................................................................................ނަން: 

 .........................................................................................................................އައި.ޑީ ކ ޑު ނަންބަރު:  

 

 

 

 

 

 

 އިޤުރ ރު 

 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވ  މަޢުލޫމ ތަކީ ތެދު މަޢުލޫމ ތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރ ރުވަމެވެ.

 ސޮއި: 

 _____________________________________________________________ނަން: 

 _______________________________________________މަޤ މު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: 

 ____________________________________________________________ތ ރީޚު: 
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 ފޯމ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :

 .ކޮޕީ ކ ޑ ިއ، އަްނގަިއދޭ ިދވެިހަރއްޔިތެއްކަން ފަރ ްތތަކުގެ/  ފަރ ތް ހުށަހަޅ  .1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      
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 .......................ފޯމް ނަމްބަރު :........

 

  

 

 

 
 .......................................................................................................................... މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތް:

 އަދި

 .......................................................................................................................... މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތް:

 
 ިއުރާޝުދ:

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .1

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވ ނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ. 12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރ ންވ ނީ  ދިވެހިބަހުން، ފަރުމ  ފޮންޓުގައި، ފޮންޓް ސައިޒް  .2

 .ރިހަމަކޮށްފައިނުވ  ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމ ތު ފު  .3

 މިފޯމ އިއެކު ހުށަަހޅަްނޖެހޭ ތަކެތީގެ މަުޢލޫމ ތު، މިފޯުމގެ ފަހު ޞަފްހ ގައި ބަޔ ންކުރެވިަފިއވ ނެެއވެ. .4
 

 ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް 01

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 )ށ( ( 188) މަދަނީ އިުޖރާައތުގެ ަގވާިއުދގެ މ. 34ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  



    

 

 aa.thoddoo@judiciary.gov.mvމެއިލް -އީ|   6660766ފެކްސް ނަންބަރު:  |   6660766ފޯން   |މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫއއ.

  313 ސަފްޙ  
 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތް  02

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  
 

 ދަޢުވ ގެ ޚުލ ޞ   03

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

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

 

 ދަޢުވ  އަނބުރ  ގެންދަން ބޭނުންވ  ގޮތް  04

 އްކޮށް މުޅި ދަޢުވ  އެ ☐

 ދަޢުވ ގެ ބައެއް ނުވަތަ ބައިތަކެއް ☐

  ދަޢުވ ގެ ބައެއް ނުވަތަ ބައިތަކެއް އަނބުރ  ގެނައުމަށް ބޭނުންވ ކަމުގައިވަނީނަމަ އެބައި ނުވަތަ ބައިތަކުގެ ތަފްޞީލު:
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.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

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

 ؟މި ދަޢުވ އ އި ގުޅިގެން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައިވޭތޯ  05

 ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައިވޭ  ☐

 ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައި ނުވޭ  ☐

 ؟މި ދަޢުވ ގެ ޚަޞްމަކު މިދަޢުވ އ އި ގުޅިގެން ކޯޓުގައި ވަކިކަމަކަށް އެއްބަސްވެފައި ވޭތޯ  06

 އެއްބަސްވެފައިވޭ  ☐

 އެއްބަސްވެފައިނުވޭ ނުވޭ  ☐

 ؟މި ދަޢުވ އ އި ގުޅިގެން ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތަށް މިހ ތަނަށް އެއްވެސް ފައިސ އެއް ލިބިފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ  07

 ލިބިފައިވޭ  ☐

 ލިބިފައި ނުވޭ  ☐

 ؟ދަޢުވ  އަނބުރ  ގެނައުމ މެދު ދެންތިބި ފަރ ތްތަކުގެ ރުހުން ލިބިފައިވޭތޯ  ،އެއްފަރ ތަށްވުރެ ގިނަ ފަރ ތްތައް ހިމެނޭ ދަޢުވ އެއްނަމަ 08

 )ރުހުން ލިބިފައިވ ނަމަ އެކަމުގެ ކިތ ބީ ހެކި މިފޯމ އި އެކު ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ(ލިބިފައިވޭ  ☐

 ލިބިފައި ނުވޭ  ☐

 ދަޢުވ  ނުވަތަ ދަޢުވ ގެ ބައެއް އަނބުރ  ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވ  ސަބަބު: 09

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

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

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

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

 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވ  މަޢުލޫމ ތަކީ ތެދު މަޢުލޫމ ތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރ ރުވަމެވެ.

 ސޮއި: 

 ______________ނަން: _______________________________________________

 _______________________________________________މަޤ މު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: 
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 _____________ތ ރީޚު: _______________________________________________

 

 ފޯމ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް:

 ފޯމް ހުށަހަޅ  ފަރ ތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކ ޑްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަން ވ ނެއެވެ. .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      
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 ..........................................................ފޯމް ނަމްބަރު : 

 

  

 

 

 

 ......................................................................................................................................................................................................................................ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް :  

 ،އަދި

 .......................................................................................................................................................................................................................................ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތް :  

 

 

 ރުޝ ދު :އި

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .1

ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވ ނީ ކަޅު / ނޫ  12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރ ންވ ނީ  ދިވެހި ބަހުން، ފަރުމ  ފޮންޓްގައި، ފޮންޓް ސައިޒް  .2

 ކުލައިންނެވެ.

 .ނުވ ނަމަ މި ފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމ ތު ފުރިހަމަކޮށްފައި  .3

 މިފޯމ އިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމ ތު، މިފޯމުގެ ފަހު ޞަފްހ ގައި ބަޔ ންކުރެވިފައިވ ނެއެވެ. .4

 

 ދަޢުވ  ކުރ  ފަރ ތް: 01

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  
 ދ އިމީ އެޑްރެސް :

 އަތޮޅ އި ރަށް : 

 

 )ހ( ( 191) މަދަނީ އިުޖރާައތުގެ ަޤވާޢިުދގެ މ. 35ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު :
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  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް :

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : 

 

 ދަޢުވ  ރައްދުވ  ފަރ ތް: 02

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 ރަށް :އަތޮޅ އި   ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް :

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : 

 

 ދަޢުވ ގެ ޚުލ ޞ  : 03

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

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

 ދަޢުވ  އަނބުރ  ގެންދަން ބޭނުންވީ ގޮތް : 04

 މުޅި ދަޢުވ  އެއްކޮށް  ☐

 ދަޢުވ ގެ ބައެއް ނުވަތަ ބައިތަކެއް ☐

  ދަޢުވ ގެ ބައެއް ނުވަތަ ބައިތަކެއް އަނބުރ  ގެނައުމަށް ބޭނުންވ ކަމުގައިވަނީނަމަ އެބައި ނުވަތަ ބައިތަކުގެ ތަފްޞީލު :
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 ........................................... ފޯމު ހުށަހެޅި ތ ރީޚު :މިކަމަށް އެދި 

 

 ؟މި ދަޢުވ އ އި ގުޅިގެން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައިވޭތޯ  05

 

 ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައިވޭ  ☐

 ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައި ނުވޭ  ☐

 

 ؟ވަކިކަމަކަށް އެއްބަސްވެފައިވޭތޯ މި ދަޢުވ ގެ ޚަސްމަކު މިދަޢުވ އ އި ގުޅިގެން ކޯޓުގައި  06

 

 އެއްބަސްވެފައިވޭ  ☐

 އެއްބަސްވެފައިނުވޭ ނުވޭ  ☐

 

 ؟މި ދަޢުވ އ އި ގުޅިގެން ދަޢުވ  ކުރ  ފަރ ތަށް މިހ ތަނަށް އެއްވެސް ފައިސ އެއް ލިބިފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ  07

 

 ލިބިފައިވޭ  ☐

 ލިބިފައި ނުވޭ  ☐

 

 ؟ދަޢުވ  އަނބުރ  ގެނައުމ މެދު ދެންތިބި ފަރ ތްތަކުގެ ރުހުން ލިބިފައިވޭތޯ  ،ފަރ ތްތައް ހިމެނޭ ދަޢުވ އެއްނަމައެއްފަރ ތަށްވުރެ ގިނަ  08

 ) ރުހުން ލިބިފައިވ ނަމަ އެކަމުގެ ކިތ ބީ ހެކި މިފޯމ އި އެކު ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ.(ލިބިފައިވޭ  ☐

 ލިބިފައި ނުވޭ  ☐

 

 

  ބުރ  ގެންދިޔުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ބ ޠިލު ކުރަން ބޭނުންވ  ސަބަބު :ދަޢުވ  ނުތަތަ ދަޢުވ ގެ ބައެއް އަނ 09

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

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

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

 ތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރ ރުވަމެވެ.މި ފޯމުގައި ދީފައިވ  މަޢުލޫމ ތަކީ ތެދު މަޢުލޫމ  

 ސޮއި : 

 ނަން : ____________________________________________________________

 މަޤ މު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު : _______________________________________________

 ތ ރީޚު : ___________________________________________________________

 

 ފޯމ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :

 ފޯމް ހުށަހަޅ  ފަރ ތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކ ޑްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ. .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      
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 .....................ފޯމް ނަމްބަރު :.......

  

 

 
 

 .......................................................................................................................... މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތް:

 އަދި

 .......................................................................................................................... މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތް:

 

 ިއުރާޝުދ:

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .2

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވ ނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ. 12ޒް މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރ ންވ ނީ  ދިވެހިބަހުން، ފަރުމ  ފޮންޓުގައި، ފޮންޓް ސައި .3

 މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމ ތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވ  ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. .4

 މި ފޯމ އިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމ ތު، ފޯމުގެ ފަހު ޞަފްހ ގައި ބަޔ ންކުރެވިފައިވ ނެއެވެ. .5

 

 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތް: 01

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 ދ އިމީ އެޑްރެސް : :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 

  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

 އެ ހުކުމެއް ޤާނޫނީ ނަތީޖާ ނުވަތަ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްވެގެން ނުދާނެއެވެ. ،ހުށަހެޅި ކަމުގައިވީނަމަވެސް



    

 

 aa.thoddoo@judiciary.gov.mvމެއިލް -އީ|   6660766ފެކްސް ނަންބަރު:  |   6660766ފޯން   |މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫއއ.

  321 ސަފްޙ  
 

 އަތޮޅ އި ރަށް : 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތް: 02

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  އެޑްރެސް :ދ އިމީ 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 

 

 

 

 އެދޭ ފަރ ތް ނިހ އީ ޙުކުމް މުރ ޖަޢ ކުރަން  03

 ދަޢުވ ކުރި ފަރ ތް  ☐

 ދަޢުވ ލިބުނު ފަރ ތް     ☐
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 ނިހ އީ ޙުކުމ  ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު  04

 ބ ވަތް:

 ނިންމި ތ ރީޚު:

 ނިންމި ކޯޓުގެ ނަން:

 

 ނިހ އީ ޙުކުމް މުރ ޖަޢ ކުރަން އެދޭ ސަބަބު: 05

 ،ނިހ އީ ޙުކުމްގެ މައްސަލަ ހިނގަމުން ދިޔައިރު މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކަށް މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ހިނގަމުން ދިޔައިރު ވުޖޫދުވެފައިވ  ☐

މައްސަލައަށް މުހިންމު އަދި މައްސަލައިގައި ކޮށްފައިވ  ޙުކުމް ބަދަލުވެދ ފަދަ ހެއްކެއް  ،ނަމަވެސް މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކަށް ލިބިފައިނެތް

 ލިބުން ނުވަތަ އެނގުން. ،ނުވަތަ ވ ޤިޢ އެއް މައްސަލައިގެ ޙުކުމްކުރުމަށްފަހު

 އެ ހެކި ނުވަތަ ވ ޤިޢ  އަދި ވުޖޫދުވީ ތ ރީޚު:

 ،ހިނގ ފައިވ  ޖިނ އީ ކުށެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ،ޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައިވަނީނިހ އީ ޙުކުމް ނިސްބަތްވ  މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކ  ދެކޮ ☐

 ޝަރީޢަތަށް ސ ބިތުވުން. )ޖިނ ޢީ ކުށެއް ސ ބިތުވެފައި އޮތުމަކީ ލ ޒިމުކަމެއް ނޫން(

 ޖިނ ޢީ ކުށް:

 ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތް ☐ދަޢުވ  ކުރ  ފަރ ތް  ☐ޖިނ ޢީ ކުށް ކުރި ޚަސްމު: 

 ނިހ އީ ޙުކުމަށް އަސަރު ފޯރި ގޮތުގެ ތަފްޞީލު:އެޖިނ ޢީ ކުށުގެ ސަބަބުން 

 ހިސ ބު ޖެހުމުގައި އަރ ފަިއވ  އޮޅުމެއް ނުވަތަ ިލޔުމުަގއިވ  އިމްލ  ކުށެއް ިއޞްލ ހުކުރުމަށް ،ހުކުމް އިއްވުމަށް ފަހުނިހ  ☐

 އަރ ފަިއވ  އޮޅުން ުނވަތަ ލިުޔމުގަިއވ  އިމްލ  ކުުށގެ ތަފްޞީލު: 

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

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

 ނިހ އީ ޙުކުމަށް އެދުނު ސަބަބު ނުވަތަ ސަބަބުތައް ވުޖޫދުވެފައިވ ކަމުގެ އިތުރު ތަފްޞީލު؟ 

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

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

 މުރ ޖަޢ ކުރުމަށްފަހު މައްސަލަ އަލުން ނިންމަން އެދޭގޮތް:
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................................................................................................................................................................................

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

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

 އިޤުޜ ރު 

 .މިފޯމުގައި ދީފައިވ  މައުލޫމ ތަކީ ތެދު މައުލޫމ ތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރ ރުވަމެވެ 

 ސޮއި:

 _____________________________________________________________ނަން:

 _______________________________________________މަޤ މް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

 ______________ތ ރީޚު_______________________________________________

 

 

 ފޯމ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި : 

  މަްއސަލަ ހުށަހެޅި ފަރ ތް / ަފރ ތްތަކުެގ ދިވެިހރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކ ޑ އި، ކޮޕީ. .1

 މަްއސަލައަށް ޭބނުްނވ  ޝަރުޢީ ެއހެން ލިޔުމެއް ވ ނަމަ އެލިުޔމެްއގެ ކޮޕީ  .2
 އެަކމަށް ެއދޭ ފޯމު  ،ވަކީލަކު ނުވަތަ ަބދަލުަގއި މީހަކު ހުށަަހޅ ނަމަ  .3

 

 

 

 

 

           ` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      
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 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު :                    

  

 

 

 
 

 : ____________________________________________________________________________ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް

 އަދި 

 : _____________________________________________________________________________ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތް 

 

 އިރުޝ ދު 

 މި ފޯމ އެކު ޝަރިއަތް ނިމުނުގޮތް )ޖަޖްމެންޓް( ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ. .1

 މި ފޯމ އެކު ހޯދަން އެދޭ ކޮންމެ ފައިސ އެއް ދައްކ ފައިވ  ކަމުގެ ރަސީދު ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ. .2

 

 

 

 

 …………………………………………………………………………………………………… ޚަރަދު ހޯދަން އެދޭ ޤަޟިއްޔ ގެ ނަންބަރު: 01

 

 ………………………………………………………………………………………………… ޚަރަދު ހޯދަން އެދޭ ޤަޟިއްޔ  ނިމުނު ތ ރީޚު: 02

 

 (.247ަގާވއިުދގެ މ)މަދަނީ ިއޖުާރއަުތގެ  37ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  
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ނޑައަޅ ފައިވ  ގޮތް  03  :ކޯޓުން ޚަރަދ މެދު ކަ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ހޯދަން އެދޭ ޚަރަދުގެ ތަފްސީލު  04

އައިޓަމް 
 ނަންބަރު 

 އަދަދު )ރުފިޔ އިން( ތަފްސީލު 

   

   

   

   

   

   
  ޖުމްލަ 

 

 ނެރުމަށް ބ ރުދޭ ހެކި އަމުރު  05
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 އިޤުރ ރު 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވ  މަޢުލޫމ ތަކީ ތެދު މަޢުލޫމ ތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރ ރުވަމެވެ.

 ސޮއި: 
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 _____________________________________________________________ނަން: 

 _______________________________________________ތު: މަޤ މު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަ

 ____________________________________________________________ތ ރީޚު: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
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 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 
 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު :                

  

 

 

 

 : ____________________________________________________________________________ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް

 އަދި 

 _____________________________________________________________________________: ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ލިޔުންހުރީ ކ ކުގެ އަތުގައިކަން   ނަންބަރު 
މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢ  ގުޅޭގޮތުން ވުޖޫދުގައިވ  ނުވަތަ ވުޖޫދުވެދ ނެ 

 ލިޔުންތަކަކީ ކޮބައިކަން: 

ވުން އެކަށީގެންވަނީ ކޮން  އެ ލިޔުންތައް ވީ، ނުވަތަ ލިޔުންތައް

ލެކްޓްރޯނިކް އި ،  ފަރ ތެއްގެ އަތުގައިކަން އަދި ކޮންތ ކުކަން
 .ލިޔުންތަކެއްނަމަ، އެ ލިޔުންތައް ރައްކ ޮކށްަފއި ހުރި ގޮތް ބަޔ ންކުރުން

 1.   

 2.   

 )ށ( ( 257) މަދަނީ އިުޖރާައތުގެ ަގވާިއުދގެ މ. 38ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
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 3.   

 4.   
އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތަކުގައި ރައްކ ކޮށްފައިވ  ލިޔުންތައް ހޯދައި 
ހ މަކުރުމަށް ދ ނެ ޚަރަދު ހިމެނޭގޮތުން، ޢ ންމު އުސޫލުގެ ދަށުން ހެކި 

 ހ މަކުރ  މިންވަރަށް ހެކި ހ މަކުރުމަށް ހިނގ ނެކަމަށް ލަފ ކުރެވޭ ޚަރަދު:

 

  މަތީގައި ބުނި ޚަރަދު އަންދ ޒ ކުރިގޮތުގެ ތަފްސީލު:
ބޭނުންވ  ހެކި ހ މަކުރުމ  ބެހޭ ގޮތުން ކޯޓުގެ އިރުޝ ދެއް ނުވަތަ އަމުރެއް 

 ނަމަ އެކަން:
 

 އަމުރަކަށް އެދޭނަމަ އަމުރު އޮންނަންވީ ގޮތް:
 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
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 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 ....................ފޯމް ނަމްބަރު :...  

  

 

 

 

 
 .......................................................................................................................... މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތް:

 އަދި

 .......................................................................................................................... މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތް:

 
 ިއުރާޝުދ:

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .1

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވ ނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ. 12ސައިޒް މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރ ންވ ނީ  ދިވެހިބަހުން، ފަރުމ  ފޮންޓުގައި، ފޮންޓް  .2

 .މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމ ތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވ  ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ  .3

 ވެ.މި ފޯމ އިއެކު ހުށަހަޅަންޖޭހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމ ތު، މިފޯމުގެ ފަހު ޞަފްހ ގައި ބަޔ ންކުރެވިފައިވ ނެއެ .4

 

 ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް 01

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

 :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު   :އުފަން ތ ރީޚް   :ޢުމުރު  

 ދ އިމީ އެޑްރެސް : :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 

 (266)މަދަނީ އިޖުާރއަުތގެ ަގާވއިުދގެ މ. 39ފޯމު 

 ނަންބަރު  ގަޟިއްޔާ  
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 އަތޮޅ އި ރަށް : 

 :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  އުޅޭ އެޑްރެސް:މިހ ރު 

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތް  02

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 

 

 

 

 ހެކިބަސްދޭ ފަރ ތުގެ ތަޢ ރަފު  03

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

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

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

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

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

 އިޤުރ ރު 

 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވ  މަޢުލޫމ ތަކީ ތެދު މަޢުލޫމ ތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރ ރުވަމެވެ.

 ސޮއި: 

 ______________ނަން: _______________________________________________

 މަޤ މު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: _______________________________________________

 _____________ތ ރީޚު: _______________________________________________

 

 ލޫމ ތު: މި ފޯމ އިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢު 

 ފޯމް ހުށަހަޅ  ފަރ ތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކ ޑްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަން ވ ނެއެވެ. .1
 މި ފޯމ އެކު ހެކިބަސްދޭ ފަރ ތުގެ ބައޯޑޭޓ  އަކ އި އައިޑެންޓިޓީ ކ ޑުގެ/ޕ ސްޕޯޓު ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ. .2
 

 

 

` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
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 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 ..........................................................ފޯމް ނަމްބަރު :   

  

 

 

 
 ......................................................................................................................................................................................................................................ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް :  

 ،އަދި

 ......................................................................................................................................................................................................................................ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތް :  

 

 

 އިރުޝ ދު :

މި ފޯމ އި އެކު ޚަބީރުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ހުއްދަތަކުގެ ކޮޕީ އ އި، ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓު ތަކުގެ ކޮޕީ އަދި، އެފަރ ތުގެ ވަނަވަރު  .1

 ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ.

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .2

ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވ ނީ ކަޅު / ނޫ  12ދިވެހިބަހުން، ފަރުމ  ފޮންޓުގައި، ފޮންޓް ސައިޒް މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރ ންވ ނީ   .3

 ކުލައިންނެވެ.

 .މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމ ތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވ  ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ  .4

 

 ދަޢުވ  ކުރ  ފަރ ތް: 01

 :އެކު( ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 ދ އިމީ އެޑްރެސް : :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 

 )ށ(  276) މަދަނީ އިުޖރާައތުގެ ަޤވާޢިުދގެ މ. 40ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު :
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 އަތޮޅ އި ރަށް : 

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް :

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : 

 

 ދަޢުވ  ލިބޭ ފަރ ތް: 02

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް :

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 އެޑްރެސް :މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ  
 

 

 

 

 

 

 ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރ ތުގެ ނަން : 03

 .........................................................................................................................  ނަން :

 ............................................................................................................ ޙައިސިްއޔަތު :
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 ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް  ☐

 ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތް  ☐

 

 މައްސަލައިގެ ބ ވަތް : 04

ޚ ްއސަ ޙ ލަެތއް  ،އަވސްނިޔ ގެ ަމއްސަލަތަުކގެ ޓްރެކުން ބެލޭ މައްސަލަެއއްަގއި ) ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ުނވަަތ ކުދި ނުވަތަ އަވަސް ނިޔ ގެ މައްސަލަ  ☐

ަކނޑަައޅ ަފއިވ  ވަކި ކަަމކ  ގުިޅގެން އެންމެ ަޚބީެރއްގެ ހެިކ  ،މެުދވެިރެވގެން ެމނުވީ ޚަީބެރއްގެ ހެކި ހުށަހެުޅމުގެ ުހއްދަ  ޮކންމެ ޚަްސމަަކށް ދެޭވނީ

 ހުށަހެުޅމަށެވެ.(

 

 ކި ބޭނުންވ  ކަމުގެ ތަފްސީލު : ޚަބީރުގެ ހެ  05    

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

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

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

 

 އެހެނިހެން ބ ވަތުގެ މައްސަލަ  ☐

 ކ އި ގުޅިގެންކަން : ޚަބީރުގެ ހެކި ބޭނުންވަނީ ކޮން ކަންތަކަ  06

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

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

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

 

 ހެކިބަސް ނަގަން ޙަޟިރުކުރަން ބޭނުން ޚަބީރުންގެ މަޢުލޫމ ތު: 07

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 ދ އިމީ އެޑްރެސް : :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  
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 އަތޮޅ އި ރަށް : 

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް :

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 އެޑްރެސް :މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ  

 

 ޚަބީރުގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް އެދެނީ :  08

 އޭނ ގެ ހެކިބަސް ބޭނުންވ  ދ އިރ އިން ޙ ސިލުކޮށްފައިވ  ތަޢުލީމަށް ރިޢ ޔަތްކޮށް. ☐

 ތަޢުލީމު ޙ ސިލުކޮށްފައިވ  ދ އިރ  :  .1

 ޙ ސިލްކޮށްފައިވ  އެންމެ މަތީ ތައުލީމީ ފ ސް :  .2

 ؛ ތަޢުލީމު ޙ ސިލުކޮށްފައިވ  ދ އިރ  އ އި ގުޅޭ ވަޒީފ  އެއް އަދ ކުރ ނަމަ  .3

 ވަޒީފ  އަދ ކުރ  ތަން : _____________________________________________________

 މަގ މު : ______________________________________________________________

 __________________________________________________ވަޒީފ ގައި ހޭދަވީ މުއްދަތު : 

 ރަޖިސްޓްރީ ނުވަތަ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު : __________________________________________

 

 އޭނ ގެ ހެކިބަސް ބޭނުންވ  ދ އިރ އިން ޙ ސިލުކޮށްފައިވ  ތަޖުރިބ އަށް ރިޢ ޔަތްކޮށް. ☐

 ______________________________________________ތަޖުރިބ  ޙ ސިލުކޮށްފައިވ  ދ އިރ  : __ .1

 ތަޖުރިބ  ޙ ސިލުކުރުމުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު ) އަހަރުން ( : ___________________________________ .2

 ؛ތަޖުރިބ  ޙ ސިލުކޮށްފައިވ  ދ އިރ  އ އި ގުޅޭ ވަޒީފ އެއް އަދ ކުރ ނަމަ  .3

 _______________________________ވަޒީފ  އަދ ކުރ  ތަން : ______________________ .4

 މަޤ މު : ______________________________________________________________

 ވަޒީފ ގައި ހޭދަވީ މުއްދަތު : __________________________________________________
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 __________ރަޖިސްޓްރީ ނުވަތަ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު : ________________________________

 

 ޚަބީރުގެ ހެކިބަސް ހޯދުމަށް އެދޭ ކަމ އި ގުޅޭ ދ އިރ ގެ ޢިލްމ އި ތަޖުރިބ  ޚަބީރުގެ ކިބައިގައި ހުރި މިންވަރު :

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

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

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

 ޚަބީރުގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ހިނގ ނެ ޚަރަދުގެ އަންދ ޒ  :

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

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

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

  

 އިޤުރ ރު :                                    

 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވ  މަޢުލޫމ ތަކީ ތެދު މަޢުލޫމ ތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރ ރުވަމެވެ.

 ސޮއި : 

 ނަން : _______________________________________________

 __________________މަޤ މު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު : ________________

 ތ ރީޚު : _______________________________________________

 

 

` 

 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 



    

 

 aa.thoddoo@judiciary.gov.mvމެއިލް -އީ|   6660766ފެކްސް ނަންބަރު:  |   6660766ފޯން   |މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫއއ.

  337 ސަފްޙ  
 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު : 

  

 

 

 

 : ____________________________________________________________________________ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް

 އަދި 

 : _____________________________________________________________________________ފަރ ތް ދަޢުވ ލިބޭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އަމުރުގެ އިބ ރ ތް  01

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

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

 )އ( ( 280) މަދަނީ އިުޖރާައތުގެ ަގވާިއުދގެ މ. 41ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
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..................................................................................................................................................................................................

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

 އަމުރު ދެމިއޮންނ ނެ މުއްދަތު: 02

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

ނޑިޔ ރު:  ފަ

 ސޮއި:

 

 ނަން: 

 މަގ މު: 

 ތ ރީޚު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

` 
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 
 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 .....................................................ފޯމް ނަމްބަރު :   

  

 

 

 

 : ____________________________________________________________________________ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް

 އަދި 

 ____________________________________________________________________________: ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތް 

 

 އިރުޝ ދު 

 ރ )ފަންސަވީސް ރުފިޔ ( ަދއްކަްނވ ެނއެވެ.25.00ފޯމް ރަިޖސްޓްރޭަޝން ފީގެ ގޮުތަގއި  .1

 ެއވެ.ފޯމ ިއއެކު ހުށަހަަޅންޖެހޭ ތަކެީތގެ މަޢުޫލމ ތު މިފޯުމގެ ފަހު ޞަފްހ ގައި ބަޔ ންުކރެވިަފއިވ ނެ .2

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .3

 ގަެއވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންވ ނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރ ްނވ ނީ ިދވެިހބަހުްނ، ފަރުމ  ފޮންޓުަގއި، ފޮންޓް ަސއިޒް  .4

 

 

 

 

 

 . މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތުގެ މަޢުލޫމ ތު:01

  ނަމ އެކު(: ފުރިހަމަ ނަން: )އ އްމު

 )ހ( ( .281) މަދަނީ އިުޖރާައތުގެ ަޤވާިއުދގެ މ 42ފޯމު 

 ނަންބަރު ގަޟިއްޔާ  
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  ޢުމުރު:  އުފަންތ ރީޚް:  އައިޑީކ ޑު ނަންބަރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަންބަރު:
  ދ އިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅ އި ރަށ އިއެކު(

  މިހ ރުއުޅޭ އެޑްރެސް: )އަތޮޅ އި ރަށ އިއެކު(

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ފޯނު ނަންބަރު:
މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތ އި ނިޔ ވިމީހ އ އި ހުރި 

  ގުޅުން:

މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވީ 
  އެޑްރެސް:

 މަޢުލޫމ ތު އިތުރުވ ނަމަ މަތީގައިވ  މަޢުލޫމ ތު ބޭނުންކޮށްގެން އިތުރު ޞަފްހ އެއް ހުށަހަޅ ށެވެ.
 

 . މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތުގެ މަޢުލޫމ ތު:02

  ފުރިހަމަ ނަން: )އ އްމު ނަމ އެކު(:

  ޢުމުރު:  އުފަންތ ރީޚް:  / ޕ ސްޕޯޓް ނަންބަރު:އައިޑީކ ޑު ނަންބަރު 
  ދ އިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅ އި ރަށ އިއެކު(

  މިހ ރުއުޅޭ އެޑްރެސް: )އަތޮޅ އި ރަށ އިއެކު(

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ފޯނު ނަންބަރު:
މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތ އި ނިޔ ވިމީހ އ އި ހުރި 

  ގުޅުން:

ރައްދުކުރަންވީ މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް 
  އެޑްރެސް:

 މަޢުލޫމ ތު އިތުރުވ ނަމަ މަތީގައިވ  މަޢުލޫމ ތު ބޭނުންކޮށްގެން އިތުރު ޞަފްހ އެއް ހުށަހަޅ ށެވެ.
 

 ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ އަމުރު ނުވަތަ ޙުކުމްގެ މަޢުލޫމ ތު  03

 ................................................................ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ނަންބަރު: 

 ނިމުނު ތ ރީޚު: .....................................................................................

 ...............................................................ގެ ޚުލ ސ :  ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު 

 

 

 :ދަރަނިވެރިޔ ގެ  04
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 .................................................................  ނަން: 

 ................................................................. އައި.ޑީ ކ ޑު ނަންބަރު: 

 ................................................................. ؛ޝަޚުސެއްނަމަގ ނޫނީ 

 ................................................................. ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

 މަސްއޫލުވެރިޔ  ނުވަތަ އެންމެ އިސް ފަރ ތުގެ ނަން އަދި އައި.ޑީ ކ ޑު ނަންބަރު: 

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

  :އަރަނިވެރިޔ ގެ  05

 .................................................................  ނަން: 

 ................................................................. އައި.ޑީ ކ ޑު ނަންބަރު: 

 ؛ގ ނޫނީ ޝަޚުސެއްނަމަ

 ................................................................. ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

 މަސްއޫލުވެރިޔ  ނުވަތަ އެންމެ އިސް ފަރ ތުގެ ނަން އަދި އައި.ޑީ ކ ޑު ނަންބަރު: 

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

ތަންފީޒުކުރަން އެދޭ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރ އި ގުޅޭ މައްސަލައެއް އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދ  ނަމަ  06

 އެމައްސަލައިގެ؛

 ....................................................................... މައްސަލަ ހިނގަމުންދ  ކޯޓު:  .1

 .......................................................................   ނަންބަރު:  .2

 ..........................................................   ހުށަހެޅުނު ތ ރީޚު:  .3

 ..........................................................  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރ ތް:  .4

 ..........................................................  މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތް:  .5

 

 ތަންފީޒުކުރަން އެދޭ ހުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ބ ވަތް  07



    

 

 aa.thoddoo@judiciary.gov.mvމެއިލް -އީ|   6660766ފެކްސް ނަންބަރު:  |   6660766ފޯން   |މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫއއ.

  342 ސަފްޙ  
 

 ދެއްކުމަށް ކޮށްފައިވ  ޙުކުމެއް. ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސ އެއް ☐

 .......................................................... ރަހުނުގެ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް އަންނ ނެ ތ ރީޚު:

 ދަރަންޏ އި ގުޅިގެން ޕ ރސަނަލް ގެރެންޓީ ދީފައިވ  ގެރަންޓަރެއް ނުވަތަ ގެރަންޓަރުންތަކެއް ތިބި ނަމަ އެފަރ ތްތަކުގެ؛

 ..........................................................  ނަން:

 ..........................................................  އައިޑީކ ޑު ނަންބަރު:

 ރަހުނުކުރެވިފައިވ  އެއްވެސް މުދަލެއް އެއްވެސް ފަރ ތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވ  ނަމަ އެކަމުގެ ތަފްސީލު:

 ހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސ އެއް ދެއްކުމަށް ކޮށްފައިވ  ޙުކުމެއް ރަ ☐

 ފައިސ ގެ އަދަދެއް ހިމެނިފައިނުވ  ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ☐

 އ ބިޓްރޭޝަނުގެ އެވޯޑެއް ނުވަތަ އ ބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވ  މައްސަލައެއްގައި ނެރެފައިވ  އަމުރެއް  ☐

 

 ތަންފީޒުކުރަން ޖެހޭ ތަން އެތަނެއްގައި ޙުކުމް  08

 ޙުކުމް ކުރި ކޯޓުގެ އިޙްތިސ ސްގެ ތެރޭގައި ހުރި ތަނެއް ☐

 ޙުކުމް ކުރި ކޯޓުގެ އިޙްތިސ ސުން ބޭރެގައި ހުރި ތަނެއް  ☐

 އެ ތަނެއް ހުރި ސަރަޙައްދު :)ރަށ އި އަތޮޅު އެނގޭ ގޮތަށް( ..........................................................   

 ތަންފީޒުކުރަން އެދޭ ޙުކުމަކީ ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސ ގެ ޙުކުމެއް ނަމަ އަޅައިދިނުމަށް އެދޭ ފިޔަވަޅުތައް  09 

 ،ޅައިދިނުމަށް )މިބައިގައި ލިޔަންވ ނީ މަދަނީ އިޖުރ އަތުގެ ގ ނޫނ އި އަރަނިވެރިޔ ގެ ފަރ ތުން ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވަގުތެއްގައި އަ

 ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން އެދޭ ފިޔަވަޅުތަކ އި ކޯޓުން ނެރެދޭން އެދޭ އަމުރުތަކެވެ.( 372ރ އަތުގެ ގ ނޫނުގެ މަދަނީ އިޖު

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

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

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

 

 ދަރަނިވެރިޔ ގެ މުދަލުގެ މައުލޫމ ތު )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން( 10
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 މުދަލަކީ ރަހުނު ކުރެވިފައިވ  މުދަލެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ދަރަނިވެރިޔ ގެ  .1

 ރަހުނު ކުރެވިފައި ނޫން  ☐

 ރަހުނު ކުރެވިފައި ☐

 ..........................................................  ރަހުނު މުދަލު ގެ ބ ވަތް:

 :ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރ ތުގެ 

 .........................................................  ނަން: 

 .......................................................... އައި.ޑީ ކ ޑު ނަންބަރު: 

 ކޯޓުން މުޢ މަލ ތުކުރ ނެ ފޯނު ނަންބަރު އަދި ޢީމެއިލް: ..........................................................

 ނުކުރެވިފައިވ  މުދަލުގެ އަގުކަމުގައި ހުށަހަޅ  އަންދ ޒ  އަގު: ..........................................................ރަހު

 މުދަލުން ދަރަނިވެރިޔ އަށް އ މަދަނީ ލިބޭނަމަ އެކަމުގެ ތަފްޞީލު  .2

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

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

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

 ތުރު ތަފްޞީލު: އި  .3

އަދި ދަަރނިެވރިޔ ެގ  )މިބަިއަގއި ަދރަިނވެރިޔ ގެ މިލްުކގައި ުހރި ވިޔަފ ރިތަކ އި އުފުލޭުމދަލ  ނުއުފުޭލ މުދ  އެނގޭ މިްނަވރަކުން ފ ަހގަކުރަްނވ ެނއެވެ.

 މަޢުލޫމ ުތވެސް ިހމަަނން ވ ނެއވެ( މުދ  ހުރި ަތނ ބެހޭ މަޢުޫލމ ތު ފަދަ ޙުުކމް ތަންފީޒު ކުރުަމށް އެީހއަކަށް ވ ނެ ަކމަށް ަގބޫލުކުރެވޭ

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

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

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

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

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

 

 

 އިޤުރ ރު 
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 ފޯމުގައި ދީފައިވ  މަޢުލޫމ ތަކީ ތެދު މަޢުލޫމ ތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރ ރުވަމެވެ.މި 

 ސޮއި: 

 _____________________________________________________________ނަން: 

 _______________________________________________މަޤ މު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: 

 ____________________________________________________________ތ ރީޚު: 

 ފޯމ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :

 މަްއސަލަ ހުށަހެޅި ފަރ ތް / ަފރ ތްތަކުެގ ދިވެިހރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކ ޑ އި، ކޮޕީ. .1
 މަްއސަލައަށް ޭބނުްނވ  ޝަރުޢީ ެއހެން ލިޔުމެއް ވ ނަމަ އެލިުޔމެްއގެ ކޮޕީ  .2

 .އެަކމަށް ެއދޭ ފޯމު  ،ަބދަލުަގއި މީހަކު ހުށަަހޅ ނަމަ ވަކީލަކު ނުވަތަ  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

` 
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 ފޯމް ނަމްބަރު :............................      

  

 

 ިއުރާޝުދ:

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .1

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވ ނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ. 12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރ ންވ ނީ  ދިވެހިބަހުން، ފަރުމ  ފޮންޓުގައި، ފޮންޓް ސައިޒް  .2

 .ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމ ތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވ  ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ މި ފޯމުގައި  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 މައުޟޫއީ ޤަޟިއްޔ  ނަންބަރު  ޤަޟިއްޔ  ނަންބަރު 

 

 )އ( ( 280މަދަނީ އިުޖރާައތުގެ ަގވާިއުދގެ މ.)  43ފޯމު 
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 ރަހުނުކުރެވިފައިވ  މުދ  
 
 
 
 

 

 ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރ ތް 
 

 

 ރަހުނު ހިފި ފަރ ތް 
 

 
 
 

 
 

 

 މުދަލުގެ ވެރިފަރ ތް ރަހުނުކުރެވިފައިވ  
 

 ރަހުނުކުރެވިފައިވ  މުދ  
 

 
 

 
 

 ރަހުނު ވިއްކ ލުމުގެ ހުއްދަ ދިން ތ ރީޚު  ރަހުނު ވިއްކ ލުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުނު ފަރ ތް 
  

 
 ރަހުނު ވިއްކ ލުމުގެ ހުއްދަ ދެމި އޮންނ ނެ މުއްދަތު  ހުއްދަ ދިން ތ ރީޚ  ހަމައަށް ދަރަނީގެ ބ ކީގައި ހުރި މިންވަރު 

 
 

 
 

 

 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުން ދައްކަން އަންގ ފައިވ  ފައިސ ގެ އަދަދު 
 

 
 

 

 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ތަންފީޒުކުރެވުނު ބައި 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ތަންފީޒު ނުކުރެވޭ ބައި 
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 ރަހުނު ވިއްކ ލުމުގެ ހުއްދަ ދޭންޖެހުނު ސަބަބު 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ޙިޔ ރުކުރައްވ !ޙިޖްރީ ތ ރީޚް 

 ތ ރީޚް ޙިޔ ރުކުރައްވ ! މީލ ދީ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

` 
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 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 ................................ފޯމް ނަމްބަރު :        

 

  

 

 

 

 ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް : 

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

 ،އަދި

 ..................................................................................................................................................................................................................................ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތް : 

 

 

 

 
 މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތް  01

 

 

 (306)މަދަނީ އިޖުާރއަުތގެ ަގާވއިުދގެ މ. 44ފޯމު 

 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު :



    

 

 aa.thoddoo@judiciary.gov.mvމެއިލް -އީ|   6660766ފެކްސް ނަންބަރު:  |   6660766ފޯން   |މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫއއ.

  349 ސަފްޙ  
 

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  އުޅޭ އެޑްރެސް: މިހ ރު

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

  

 މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތް  02

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 

 

 

` 
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 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 ..........................................................ފޯމް ނަމްބަރު : 

  

 

 

 

  ....................................................................................................................................މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތް : 

 ،އަދި

  ........................................................................................................................................މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތް : 

 

 އިރުޝ ދު :

ހަޅަން ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ތަންފީޛު ކުރުމަށް އެހީއަކަށް ވެދ ނެ އެހެނިހެން މަޢުލޫމ ތެއް ލިބިފައިވ ނަމަ އެމައުލޫމ ތު މިފޯމ  އެކު ހުށަ .1

 ވ ނެއެވެ.

ކަމުގައި ނުވ ނަމަ، އެ ލިޔުންތަކ އި އެކު އެލިޔުންތަކުގެ ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރ  ދިވެހި މިފޯމ އެކު ހުށަހަޅ  ލިޔުންތައް ހުރީ ދިވެހިބަހުން  .2

 ތަރުޖަމ  ނުވަތަ ސަރޓިފައިކޮށްފައިވ  އިނގިރޭސި ތަރުޖަމ  ހުށަހަޅަން ވ ނެއެވެ.

 (-ރ ) ފަންސަވީސް ރުފިޔ /25/-ދަޢުވ  ހުށަހަޅ  ފޯމުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ :   .3

 ހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމ ތު، ފޯމުގެ ފަހު ޞަފްހ ގައި ބަޔ ންކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.މި ފޯމ އިއެކު ހުށަހަޅަން ޖެ .4

 

 

 

 ދަޢުވ  ކުރ  ފަރ ތް: 01

 : ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  

 ( .315) މަދަނީ އިުޖރާައތުގެ ަޤވާޢިުދގެ މ 45ފޯމް 
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 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  އެޑްރެސް :ދ އިމީ 

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް :

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

ޤ ނޫނީ ޝަހުޞެއް  ☐  އަމިއްލަ ފަރުދެއް  ☐ 
 

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު :

 ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް :މައްސަލައިގެ  

 

 ދަޢުވ  ލިބޭ ފަރ ތް: 02

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް :

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު :  އަމިއްލަ ފަރުދެއް  ☐ ޤ ނޫނީ ޝަހުޞެއް  ☐

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : 

 

 

 ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ އަމުރު ނުވަތަ ޙުކުމުގެ މަޢުލޫމ ތު : 03
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 ..........................................................................................................................ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ނެރުނު ކޯޓުގެ ނަން :

 ................................................................................................................................ އުމު :ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ނެރުނު ޤަ 

 .................................................................................................................................... ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ނަންބަރު :

 .......................................................................................................................................................... ނިމުނު ތ ރީޚު :

 :ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ 

 ޚަޞްމެއްގެ ޣައިރު ޙ ޒިރުގައި  ☐

 ޚަޞްމެއްގެ ޣައިރު ޙ ޒިރުގައި ނޫން ☐

 ) މިފޯމ އި އެކު ޙުކުމުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަން ވ ނެއެވެ. (ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ޚުލ ސ  : 

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

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

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

 ؛ތަ އަމުރު ނެރުނު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރ ތުގެ ޙުކުމް ނުވަ  04

 ......................ނަން : ......................................................................................................................

 .........................................................................................އައި.ޑީ. ކ ޑު / ޕ ސްޕޯޓު ނަންބަރު : ..........................

 ..............................................................................................................................  ؛ގ ނޫނީ ޝަޚުސެއްނަމަ 

 ............ނަންބަރު : ..................................................................................................................ރަޖިސްޓްރީ 

 ................މަސްއޫލުވެރިޔ  ނުވަތަ އެންމެ އިސް ފަރ ތުގެ ނަން އަދި އައި.ޑީ.ކ ޑު / ޕ ސްޕޯޓު ނަންބަރު : ..............................

 

 

 

 ؛ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ނެރުނު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރ ތުގެ  05
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 ................................ނަން : ......................................................................................................................

 ......ސްޕޯޓު ނަންބަރު : ...........................................................................................................އައި.ޑީ. ކ ޑު / ޕ 

 ...............................................................................................................................ގ ނޫނީ ޝަޚުސެއްނަމަ: 

 ....................ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު : .......................................................................................................

 ...............................: .......... މަސްއޫލުވެރިޔ  ނުވަތަ އެންމެ އިސް ފަރ ތުގެ ނަން އަދި އައި.ޑީ. ކ ޑު / ޕ ސްޕޯޓު ނަންބަރު 

 ؛ތަންފީޒުކުރަން އެދޭ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރ އި ގުޅޭ މައްސަލައެއް އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދ ނަމަ އެމައްސަލަ  06

 ........................................................................................................................ހިނގަމުންދ  ކޯޓު :  .6

 ........ހިނގަމުންދ  ކޯޓު ހުރި ރަށ އި ޤައުމު : ....................................................................................... .7

 ..............ންބަރު : ....................................................................................................................ނަ .8

 ........................ހުށަހެޅުނު ތ ރީޚު : ............................................................................................... .9

 ..............ހުށަހެޅި ފަރ ތް : ........................................................................................................... .10

 ................................................ރައްދުވ  ފަރ ތް : ......................................................................... .11

 ވަގުތީ ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ވަގުތީ ފަރުވ އަކަށް އެދޭނަމަ އެކަމުގެ ތަފްޞީލު : 07

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

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

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

 މިފޯމ އި އެކު ހުށަހަޅ  ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓު :  08

1 ...................................................................................... 

2..................................................................................... . 

3.............................................................................. ....... 

 

 

 ތަންފީޒުކުރަން އެދޭ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ބ ވަތް : 09
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 ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސ އެއް ދެއްކުމަށް ކޮށްފައިވ  ޙުކުމެއް  ☐

 ރަހުނުގެ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް އަންނ ނެ ތ ރީޚު : 

 ؛ދަރަންޏ އި ގުޅިގެން ޕ ރސަނަލް ގެރެންޓީ ދީފައިވ  ގެރަންޓަރެއް ނުވަތަ ގެރަންޓަރުންތަކެއް ތިބި ނަމަ އެފަރ ތްތަކުގެ 

 ނަން :

 އައި.ޑީ ކ ޑު ނަންބަރު : 

 ރަހުނުކުރެވިފައިވ  އެއްވެސް މުދަލެއް އެއްވެސް ފަރ ތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިނަމަ އެކަމުގެ ތަފްޞީލު :

 ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސ އެއް ދެއްކުމަށް ކޮށްފައިވ  ޙުކުމެއް  ☐

 ފައިސ ގެ ޢަދަދެއް ހިމެނިފައިނުވ  ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ☐

 އ ބިޓްރޭޝަނުގެ އެވޯޑެއް ނުވަތަ އ ބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވ  މައްސަލައެއްގައި ނެރެފައިވ  އަމުރެއް  ☐

 

 ރަން ޖެހޭ ތަން :އެތަނެއްގައި ޙުކުމް ތަންފީޒުކު  10

 ޙުކުމް ކުރި ކޯޓުގެ އިޙްތިސ ސްގެ ތެރޭގައި ހުރި ތަނެއް ☐

 ޙުކުމް ކުރި ކޯޓުގެ އިޙްތިސ ސުން ބޭރުގައި ހުރި ތަނެއް  ☐

 ) ރަށ އި އަތޮޅު އެނގޭ ގޮތަށް ( އެ ތަނެއް ހުރި ސަރަޙައްދު : 

 ބޭނުންނަމަ އެކަމުގެ ތަފްޞީލު : ދަޢުވ  ކުރ  ފަރ ތުން ދަރަނިވެރިޔ އަށް އެއްވެސް ލުޔެއް ދޭން  11

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

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

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

 

 

 

 ތަންފީޒުކުރަން އެދޭ ޙުކުމަކީ ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސ ގެ ޙުކުމެއްނަމަ އަޅައިދިނުމަށް އެދޭ ފިޔަވަޅުތައް : 12
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މް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅައިދިނުމަށް އެދެވިދ ނެކަމަށް ) މިބައިގައި ލިޔަންވ ނީ މަދަނީ އިޖުރ އަތުގެ ގ ނޫނައި އަރަނިވެރިޔ ގެ ފަރ ތުން ޙުކު

 ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ދިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެކެވެ.(

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

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

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

 މިންވަރަކުން (ދަރަނިވެރިޔ ގެ މުދަލުގެ މަޢުލޫމ ތު : ) އެނގިހުރި  13

 ދަރަނިވެރިޔ ގެ މުދަލަކީ ރަހުނު ކުރެވިފައިވ  މުދަލެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން : .1

 ރަހުނު ކުރެވިފައި ނޫން  ☐

 ރަހުނު ކުރެވިފައި ☐

 ރަހުނު މުދަލު ގެ ބ ވަތް : 

 ؛ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރ ތުގެ 

 ނަން : 

 އައި.ޑީ. ކ ޑު ނަންބަރު : 

 ނަންބަރު އަދި އީމެއިލް : ކޯޓުން މުޢ މަލ ތު ކުރ ނެ ފޯނު 

 ގައި ހުށަހަޅ  އަންދ ޒ  އަގު : ރަހުނުކުރެވިފައިވ  މުދަލުގެ އަގުކަމު 

 މުދަލުން ދަރަނިވެރިޔ  އަށް އ މްދަނީ ލިބޭނަމަ އެކަމުގެ ތަފްޞީލް : .2

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

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

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

 އިތުރު ތަފްޞީލު :  .3

ައދި ަދރަިނވެރިޔ ގެ މުދ  ުހރި މިބަިއަގއި ދަަރނިެވރިޔ ގެ މިލްކުަގއި ުހރި ވިޔަފ ރިތަކ އި އުފުޭލމުދަލ  ނުއުފުޭލ މުދ  އެނގޭ މިްނވަރަުކން ފ ހަގަުކރަްނވ ެނއެވެ. )

 ހިމަނަން ވ ެނެއވެ. (  ތަނ ބެހޭ މަޢުޫލމ ތު ފަދަ ޙުުކމް ތަންފީުޒ ކުރުމަށް އެީހއަކަށް ވ ނެ ަކމަށް ަގބޫލުކުރެވޭ މަޢުޫލމ ތު ެވސް

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

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

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

 ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް :ދަޢުވ ގެ  14
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 މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތް:

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައި.ޑީ. ކ ޑު ނަްނބަރު / ޕ ސްޕޯޓް ަނންބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ޤައުމު 

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް  

 

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު : ..................................................

 އަމިއްލަ ފަރުދެއް  ☐

ޤ ނޫނީ ޝަހުޞެއް  ☐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އިޤުރ ރު :
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 އިޤުރ ރުވަމެވެ.މި ފޯމުގައި ދީފައިވ  މަޢުލޫމ ތަކީ ތެދު މަޢުލޫމ ތުކަމަށް އަހުރެން 

 ސޮއި : 

 _____________________________________________________________ނަން : 

 _______________________________________________މަޤ މު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު : 

 ____________________________________________________________ތ ރީޚު : 

 

 ޅަންޖެހޭ ތަކެތި :ފޯމ އެކު ހުށަހަ 

އަދި ޤ ނޫނީ  ،  ( ޕ ސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ  ،ދިވެހި ރައްޔިތެއް ނޫން ނަމަ ކ ޑު ) .މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ފަރުދަކު ނަމަ އެފަރ ތުގެ އައި.ޑީ .1

ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ މި ޝަޚްޞެއްނަމަ، ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ، ޤ ނޫނަކުން އުފައްދ ފައިވ  އިދ ރ އެއް ނަމަ އެކަން އެނގޭނެ 

 .ފޯމ އެކު ހުށަހަޅަން ވ ނެއެވެ 

ން . މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤ ނޫނީ ޝަޚްޞަކުން ނަމަ، ނުވަތަ ޤ ނޫނަކުން އުފައްދ ފައިވ  އިދ ރ އަކުން ނަމަ، މި ފޯމ އެކު ޤ ނޫނީ ޝަޚްޞަކު 2

 ލިޔުން ހުށަހަޅަން ވ ނެއެވެ.ނުވަތަ ޤ ނޫނަކުން އުފައްދ ފައިވ  އިދ ރ އަކުން މައްސަލަ ހުށަޅަން ނިންމި ކަމުގެ 

ތަ އެ . މިފޯމ އި އެކު ހުށަހަޅ  ލިޔުމެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއްގެ ބައެއް ނަމަވެސް ދިވެހިބަސް ނޫން އެހެން ބަހަކުން އޮވެފައި އެ ލިޔުމެއް ނުވަ 3

 ތަރުޖަމ  ހުށަހަޅަން ވ ނެއެވެ.، ނަމަލިޔުމެއްގެ ބައެއްގެ ތަރުޖަމ  ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓުން އަންގައިފި 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

` 
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 

 ..........................................................މް ނަމްބަރު : ފޯ

  

 
 

 
 ފޯމު ހުށަހަޅ ފަރ ތުގެ މައުލޫމ ތު 

   -ނަން:
  އައިޑީކ ޑު ނަންބަރު  -ދ އިމީ އެޑުރެސް:

  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް 
  

 މައްސަލަ ހައްލުކުރުން
މަސައްކަތްކުރަންވ ނެއެވެ. އެއީ ދެފަރ ތުން ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ވީއެންމެ މަތީދަރަޖައަކަށް 

ވ ހަކަދައްކައިގެނެވެ. ނުވަތަ މައްސަލަހައްލުކުރުމުގެ މަރުހަލ ގެ ތެރެއިންވެސް މައްސަލަހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް 
ކަށް ޖަވ ބު ކުރެވިދ ނެއެވެ. އެހެންކަމުން އަޅަން ޤަސްދުކުރ  ފިޔަވަޅުތައް ކޯޓުން އެނގެން ބޭުނންވ ތީ އަންަނިނވި ސުވ ލުތަ

 ދިނުން އެދެމެވެ.
 އ ދެ     ނޫން  ކޯޓުމަރުހަލ ގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ބޭނުންޯތ؟ ނުވަތަ  .1
 އ ދެ     ނޫން ދުވަހަށް މަދުޖައްސ ލަްނ ބޭނުންޯތ؟  30ކޯޓުންބޭރުގައި މައްސަލަހައްލުކުރުމަށް  .2
އަށް ޖަވ ބުދެނީ ނޫނެކޭކަމުގައި ވަނީނަމަ މިމަރުހަލ ގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ  1-ސުވ ލު 

 ބޭނުންކަމެއް ނޫންކަަމށް ދެކޭސަަބބު ތިރީގައި ބަޔ ންކުރ ށެވެ. 
 

 ވ ނެ              ނުވ ނެ         ދައުވ  ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ދައުވ ކުރ ފަތ ތަށް ނޯޓިސްދީފައިވ ެނތޯ 
  -ނޫންކަމަށް ޖަވ ބުޭދނަމަ ކީއެއްވެގެންކަން ބ ޔަންކުރޭ:

 

 އިުޖރާައތުގެ ަޤވާޢިދު() މަދަނީ  46ފޯމް 
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 މައްސަލަކުރިއަށް ދ ނެ ގޮތ  ގުޅޭ މައުލޫމ ތު ސ ފުކުރުން

  މިޚުސޫމަތުގައި ހިމެނެނީ ކިހ  އަދަދެއްގެ ފައިސ އެއް 

 މިމައްސަލައ އި ގުޅިގެން އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅ ފައިވ ނެޯތ؟ 
 ޝަރީޢަތަކ ނުލައި ހުކުމްކުރުމަށް އެދުން. -މިސ ލަކަށް:

 

  -އ އެކޭ ނަމަ އެއީ ކޮންކަމަކަށް ބަޔ ންކުރ ށެވެ. :
 

 މައުލުމ ތު ތިރީގައި ބަޔ ން ކުރ ށެވެ.ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅ ފައިވ  ެހކިންގެ ކިބައިން ސ ފުކުރަން އެދޭ ވ ޤިއ އަކ  ގުޅޭ 

 ހެކީގެ ކިބައިން ސ ފުކުރަން ބޭުނންވ  ކަމެއް/ވ ޤިއ  ހެކީގެނަން 
  

 
 
 
 
 

 އ ދެ           ނޫން ޝަރީޢަތުގައި ޚަބީރުންގެ ހެކިަބސް ބޭނުން ކުރ ނަންތޯ؟ 
 އ ދެ           ނޫން  ޚަބީރުގެ ރިޕޯޓު ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި ފިންތޯ؟ 

 އ ދެ           ނޫން މިމައްސަލ ގައި ދެފަރ ތުން އެއްޚަބީރަކު ބޭނުން ކުރުމަށް އެއްބަްސތޯ؟ 
ދެފަރ ތުން ހުށަހެޅުމަށް އެއްބަްސވެފައިވ  ޚަބީރ އި އެހެން ޚަބީރަކު ގެންނަން އެދޭނަމަ އެމީހެއްގެ ަމއުލޫމ ތު ތިރީގައި 

 ބަޔ ންކުރ ށެވެ.

 ދ އިރ   ޚަބީރުގެ ޚަބީރުގެ ނަން އެޑުރެހ އެކު
  

 އ ދެ          ނޫން  ޚަބީރު ހެކިބަސް އަހަންބޭނުންަވީނ ޝަފަހީ ކޮށް މަޖުލީހުގައި ތޯ؟ 
 ޝަފަހީކޮށް ހެކިބަސް އަހަން އެޭދނަމަ އެކަމަށް ޞަރޫރީވަނީ ކީއްވެގެންކަން ތިރީގައި ބަޔ ން ކުރ ށެެވ.

 

  ރޮގުކަމަށް ދެކެނީ ކޮންރޮގެއްގައިމިމައްސަލަ ބެލުމަށް ފޮނުވަން ެއންމެ އެކަށީގެންވ  
 

 ކުދިމައްސަލައިގެ ރޮގު 
 

 އަވަސް ނިޔ ގެ ރޮގު 
 

 ބޮޑެތި މައްސަލައިގެ ރޮގު
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މަތީގައި ބަޔ ންކުރި ރޮގަކީ އ ންމު އުސޫލުން އެމައްސަލަ ފޮނުވޭނެ ރޮގުކަމަށް ނުވ ނަމަ އެގޮތަށް ެދކޭސަބަބަކީ ކޮބައިކަން 
 ތިރީގައި ބަޔ ންކުރ ށެވެ.

 

  -ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ރޮގަށް މައްސަލަ ފޮނުވަން އެދޭނަމަ:
 އ ދެ       ނޫން    އިލެކްޓުރޯނިކު ހެކި ހ މަކުރުމ ގުޅޭ ގޮތުން ދެފަރ ތަށް ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސްވެވިފައިވޭތޯ؟

 އ ދެ       ނޫން    އެގޮތަށް އެއްބަސްވެވިފައި ނުވ ަނމަ އެއްވެވިދ ނެ ކަމަށް ލަފ ކުރެވޭތޯ؟ 

އިލެކްޓުރޯނިކު ހެކި ހ މަކުރުމުގައި ކޯޓުން ގޮތެއްނިންމަންެޖހޭ ވ ީޤއ އަކީ ކޮބައިތޯއ އި އެވ ޤިއ އަށް މައްސަލަ ކުރިއަށް 
ދ ގޮތުގެ އިރުޝ ދުދެވޭ އަޑުއެހުމެއްގައި ނުވަތަ ވަކިއަޑުއެހުމެއްގައި ގޮތެއްނިންމަން އެދޭނަމަ އެކަެމއް ތިރީގައި 

 ބަޔ ންކުރ ށެވެ.
 

 

 

 

 ޝަރީޢަތް ތ ވަލު ކުރުމ ގުޅޭ މަޢުލޫމ ތު ސ ފުކުރުން

  ޝަރީޢަތުގައި ނުވަތަ ފަހުގެ ަޝރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމަށް ހޭދަވ ނެކަަމށް ލަފ ކުރެވޭ ވަގުތު 

ޝަރީޢަތަށް ހެކިންަނށ އި ދައުވ  ކުރ ފަރ ތަށް ކޯޓަށް ހ ޟިރުނުވޭެނ ވަކިދުވަހެއް 
 ތިރީގައި ަތފްސީލު ބަޔ ންކުރ ށެވެ. އެބައޮތްތޯ؟ އޮްތނަމަ

 އ ދެ        ނޫން 

 ހ ޟިރު ނުވެވޭނެ ދުވަސް ނަން 

  

 ދިނުމަށް ހުށަހަޅ  އިރުޝ ދ ގުޅޭ މައުލޫމ ތު ސ ފުކުރުން

މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އެންމެ އެކަށޭނެކަމަށް ފެންނަ އިުރޝ ދުތައް ލިސްޓުކޮށް 
 ހުށަހަޅައިފިންޯތ؟ 

 އ ދު       ނޫން 

 އ ދު       ނޫން  މިހުށަހެޅި އިރުޝ ރުތަކަށް ދެފަރ ތަށް އެއްބަސްވެވިފައިވެތޯ؟

 ޚަރަދ ގުޅޭ މައުލޫމ ތު ސ ފުކުރުން 

ވަކީލަކު އައްޔަނުކޮށްފައި ނުވ ނަމަ ނުވަތަ މައްސަލަ ގެންދެވޭނެ ރޮގުކަމަށް ފޯމު ހުށަހަޅ  ފަރ ތުން ޚިޔ ރުކޮށްފައިވ  ރޮގަކީ 
ކަމުގައި ވ ނަމަ ނުވަތަ އ ންމުކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ރޮގުނޫން ރޮގަކަށް މައްސަލަ ފޮނުވޭނެކަމަށް ކުދިމައްސަލަތަކުގެ ރޮގު 

 ފޯމުހުށަހަޅ  ފަރ ތުން ބަޔ ންޮކށްަފއިވ ނަމަ މިބައި ފުރިހަމަކުރ ކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
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  ފޯމުހުށަހަޅ  ހިސ ބަށް ހިނގ ފަިއވ  ޚަރަދުގެ މިންވަރަކީ ކޮބައި 

  މައްސަލަ ނިމުމ ހަމައަށް ހިނގ ނެކަމަށް ލަފ ކުރ  ޚަރަދަކީ ކޮބައިޖުމްލަކޮށް 
 

 އެހެނިހެން މަޢުލޫމ ތު 

 އ ދެ          ނޫން މިމައުލޫމ ތު ފޯމ އެކު ފޯމ އެކީގައި ހުށަހަޅ  ލިޔުންތައް އެއްކަރުދ ސް ކޮށްފިން ތޯ؟

     އ ދެ          ނޫން މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅަން ޤަސްދުކުރ  ހުށަހެޅުމެއް އެބައޮތްތޯ؟ 

  -އޮތްނަމަ އެހުށަހެޅުމެއް ބަޔ ންކުޭރ:

  -ތ ރީޚު:                                 -ސޮއި:
 

 

  ފެކުސްނަންބަރު    -ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

   -އީމެއިލް އެޑުރެސް:

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

` 
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 
 ، އއ. ތޮއްޑޫ      

 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 ..........................................................މް ނަމްބަރު : ފޯ

  

 
  -މިފޯމު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަުހގެ ތ ރީޚު:

މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ހިނގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ ތ ރީޚު 
ނޑައެޅިފައިވ  މުއްތަދު :   -ނުވަތަ ކަ

 

 
 މައުލޫމ ތު  ފޯމު ހުށަހަޅ ފަރ ތުގެ

   -ނަން:
  އައިޑީކ ޑު ނަންބަރު  -ދ އިމީ އެޑުރެސް:

  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް 
 

 އިރުޝ ދުތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވ ަކން ކަށަވަރުކުރުން
ކޯޓުން ދީފައިވ  އިރުޝ ދުތަކުގަިއ އަހަރެން ކުރަންޖެހޭކަމަށް ބަޔ ްނކޮށްފައިވ   ކަންކަން 

 ފުރިހަމަ ކުރީން.
 އ ދެ         ނޫން

 އަމަލު ނުކުރެވިވ  އިރުޝ ދެއް ތިރީގައި ބަޔ ންކުރޭ.
 ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ތ ރީޚު ޢަމަލުނުކުރެވުނު އިރުޝ ދު 

  

 
 ބޭނުންވޭ      ނުވޭ      ބޭނުންވ ނަމަ ވަކިކަރުދ ހެއްގައި ަބޔ ންކުރޭ   ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން އިތުުރ އިރުޝ ދު 

 އިތުރަށް ދިނުމަށް އެދޭ އިރުޝ ަދށް ދެފަރ ތަށް އެއްބަސްވެވިފައި   ވޭ      ނުވޭ 
 

 ހެކިންގެ ހެކިބަސް
  ކިތައްމީހުްނ )މިބައިގައި ޚަބީރުން ނުހިމަނ  ޖުމަލް ޖަހ ނީ(ހެކިބަސް އަދ ކުރަނީ 

ނޑައަޅ ފައި ނުވ ނަމަ ހެކިންނަށް ހ ޟިރުނުވޭ ދުވަހެއް ވ ނަމަ އެދުވަހެއް ބަޔ ންކުރޭ  ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތަކުގެ ތ ަވލު ކަ
 ސަބަބު  ހ ޟިރުނުވޭނެ ދުވަސް ހެކިވެރިޔ ގެ ނަން

 

  

  

 ) މަދަނީ އިުޖރާައތުގެ ަޤވާޢިދު( 47ފޯމް 
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 ނުވަތަ އިންތިޒ މެއް ހެކިވެރިއަކަށް ނުވަތަ ޚަސްމަކަށް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެނަމަ އެކަމެއް ބަޔ ންކުރޭ ވަކިޚ އްސަ ވަސީލަތެއް

 

 ޚަބީރީރައުޔު 
 ޚަބީރ ގުޅޭ މައުލޫމ ތު ފުރިހަމަކޮށްދެއްވ 

 ރިޕޯޓަށް އެއްބަސް ދެފަރ ތުން  ޚ އްސަދ އިރ   ނަން 

ޝަފަހީކޮށް 
ހެކިބަސް 

އެހުމުގެ ހުއްދަ 
 ކޯޓުން 

 ދީފަ   ނޫން އ ދެ   ނޫން އ ދެ   ނޫން  
 ދީފަ   ނޫން އ ދެ   ނޫން އ ދެ   ނޫން  
 ދީފަ   ނޫން އ ދެ   ނޫން    އ ދެ   ނޫން  

  ޚަބީރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރ  ކުރެވިއްޖެތަ    އ ދެ    ނޫން   
  ޚަބީރުން އެއްބަސްވ  ބަޔ ނެއްގައި ސޮއިކޮށްފަތަ  އ ދެ    ނޫން   

 ޚަބީރުންގެ ހެކިބަސް ޝަފަހީކޮށް އަހަން ބޭނުްނތަ އ ދެ   ނޫން   ބޭނުންނަމަ އޭނ ައށް ހ ޟިރު ނުވޭނެ ތ ރީޚު ބަޔ ންކުރޭ
 ސަބަބު  ހ ޟިރުނުވެވޭ ދުވަސް ނަން 

   

 

 ޤ ޫނނީވަކީލު ބަދަލުގައި ނުވަތަ 
 ޝަރީޢަތުގައި ޚަސްމު ތަމްސީލު ކުރ ނީ  އަމިއްލައަށް     ޤ ނޫނީ ވަކީލު       ބަދަލުގައި

 
ނޑަނައަޅ ނަމަ ޝަރީޢަތަށް ހ ޟިރު  ނޑަނައަޅ    ކަ ނޑަ އަޅައިފި   ކަ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމުގެ ތ ވަލު މިހ ތަނަށް ކަ

 ބަޔ ންކުރޭ.ނުވޭނެ ދުވަސްތައް 
 ސަބަބު  ނ ދެވޭނެ ދުވަސްތައް  ނަން 

   

 

 ޝަރީޢަތް 
ޝަރީޢަތުގައި ހޭދަވ ނެކަމަށް ލަފ ކުރެވޭ މުއްދަތަށް ބަދަލެއް އަންަނ ސަބަބެއް މެދުވެރި   ވެއްޖެ   ނުވޭ ވެއްޖެކަމަށް 
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)ހެކިންނ  ސުވ ލުކުރުމ އި، ބަޔ ން ކުރ ނަމަ ހޭދަވ ނެ ކަމަށް ލަފ ކުރެވޭ ވަގުތަކީ       ދުވަސް       ގަޑި       މިނެޓު. 

 ދެފ ރަތުގެ ޚުލ ސ  ބަޔ ންހުށަހަޅ  ވަގުތު ހިމަނައިގެން(
 މަތީގައި މިބަޔ ންކުރި މުއްދަތަށް ދެފަރ ތަށް އެއްބަސްވެފައިވޭތަ    އ ދެ     ނޫން 

 މިފޯމ އެކު މިހ ރު ހުށަހަޅ ފައިވ  ޝަރީޢަތުގެ ތ ވަލަށް ދެފަރ ަތށް އެއްބަސްވެވިފައި ވޭތަ.    އ ދެ     ނޫން
 

 ހަމައެކަނި އަވަސް ނިޔ ގެ މައްސަލަތަކަށް ޚ އްސަ
ޚ އްސަ ހ ލަތެއްނެތްނަމަ އ ްނމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އަވަްސނިޔ ގައި ޝަރީޢަތް ފެށުަމށް ތ ވަލުކޮށްފައިވ  ތ ރީޚުގެ 
ތިންހަފްތ ގެ ކުރިން ކޯޓަށް ހ ޟިރުވުމުގެ އަމުރު ނުވަތަ ނޯޓިސް ފޮނުވޭނެއެވެ. މިއަށްވުރެން ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި 

 ދެ    ނޫން އަމުރު ފޮނުވުމަށް އެއްބަސްތަ.   އ 
  

 ލިޔުންތަކ އި، ފީގެ ޗެކުލިސްޓު
 ހުށަހަޅ  ޝަރީޢަތުގެ ތ ވަލު     އަންދ ޒ ކުރެވޭ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު      އަހަރެން މިފޯމ އެކު މިތަކެތި ހުަށހެޅިން

  -ތ ރީޚު:                                 -ސޮއި:
 

               

   -ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

   -އީމެއިލް އެޑުރެސް:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

` 
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  ތޮއްޑޫ ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ 

 ، އއ. ތޮއްޑޫ      
 ދިވެހިރ އްޖެ.      

 ..........................................................ފޯމް ނަމްބަރު : 

  

 

 

 
............... މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތް : ..................................................................................................  

 ،އަދި

    .................................................................................................................................މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތް : 

 

 

 އިރުޝ ދު :

 (-ރ ) ފަންސަވީސް ރުފިޔ /25/-ދަޢުވ  ހުށަހަޅ  ފޯމުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ :   .1

 މަޢުލޫމ ތު، ފޯމުގެ ފަހު ޞަފްހ ގައި ބަޔ ންކުރެވިފައިވ ނެއެވެ. މި ފޯމ އިއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތީގެ .2

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .3

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވ ނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ. 12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރ ންވ ނީ  ދިވެހިބަހުން، ފަރުމ  ފޮންޓުގައި، ފޮންޓް ސައިޒް  .4

 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމ ތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވ  ނަމަ މި ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.މި ފޯމުގައި  .5

 

 

 ދަޢުވ  ކުރ  ފަރ ތް: 01

 : ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު  

  48ފޯމް 
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 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް :

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

ޤ ނޫނީ ޝަހުޞެއް  ☐  އަމިއްލަ ފަރުދެއް  ☐ 
 

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު :

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ އެޑްރެސް : 
 

 ދަޢުވ  ލިބޭ ފަރ ތް: 02

 :ފުރިހަމަ ނަން ) ޢ އްމު ނަމ އެކު(  

  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު / ޕ ސްޕޯޓް ނަްނބަރު    :އުފަން ތ ރީޚް     :ޢުމުރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  ދ އިމީ އެޑްރެސް :

  :ޤައުމު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމ ރ ތުގެ ނަން  

 އަތޮޅ އި ރަށް :  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް :

 :ޤައުމު  

 މޮބައިލް ނަންބަރު :  އީމޭލް އެޑްރެސް : 

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު :  އަމިއްލަ ފަރުދެއް  ☐ ޤ ނޫނީ ޝަހުޞެއް  ☐

 އެޑްރެސް :މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ރައްދު ކުރަންވީ  

 

 

 މައްސަލައިގެ ޚްލ ސ  : 03
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 ކަން ހިނގ ފައިވ  ގޮތް: 04

................................................................................................................................................................................
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 މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފަރ ތުން އެދޭގޮތް: 05
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 އިޤުރ ރު :
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 މި ފޯމުގައި ދީފައިވ  މަޢުލޫމ ތަކީ ތެދު މަޢުލޫމ ތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރ ރުވަމެވެ.

 ސޮއި : 

 _____________________________________________________________ނަން : 

 _______________________________________________މަޤ މު ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު : 

 ____________________________________________________________ތ ރީޚު : 

 

 ފޯމ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :

އަދި ޤ ނޫނީ  ،  ( ޕ ސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ  ،ރައްޔިތެއް ނޫން ނަމަދިވެހި  ކ ޑު ) .މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ފަރުދަކު ނަމަ އެފަރ ތުގެ އައި.ޑީ .1

މި  ޝަޚްޞެއްނަމަ، ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ، ޤ ނޫނަކުން އުފައްދ ފައިވ  އިދ ރ އެއް ނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ

 .ފޯމ އެކު ހުށަހަޅަން ވ ނެއެވެ 

މަ، ނުވަތަ ޤ ނޫނަކުން އުފައްދ ފައިވ  އިދ ރ އަކުން ނަމަ، މި ފޯމ އެކު ޤ ނޫނީ ޝަޚްޞަކުން . މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤ ނޫނީ ޝަޚްޞަކުން ނ2ަ

 ނުވަތަ ޤ ނޫނަކުން އުފައްދ ފައިވ  އިދ ރ އަކުން މައްސަލަ ހުށަޅަން ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަން ވ ނެއެވެ.

 ންވ ނެއެވެ.. މި މައްސަލައ އި ގުޅޭ ޝަރުޢީ ލިޔުމެއް ވ ނަމަ އެލިޔުން ހުށަހަޅ3ަ
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