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 M1C-REG-01-2022ގަާވއިދު ނަންބަރު: 

 
 ގެ ގަވާއިދު ޖުރާއަތު މަދަނީ އި ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ދޫ ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީ 

2022 
 

 ފުރަތަމަ ބައި 

 އިބްތިދާއީ ކަންކަން 

 (މަދަނީ އިޖުރާއަުތގެ ާޤނޫނު) 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު މިއީ  )ހ(  .1 ތަޢާރަފު 

ޅު ނިލަންދެއަތޮ ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( ދަށުން ބާރު ލިބިގެން 425ގެ 
  ިއދެކެވެ.އެކުަލވާލާފައިވާ ގަވާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން  މީދޫދެކުނުބުރީ 

 މީދޫ ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ " ިކޔާނީ، ގަވާއިދަށް މި  )ށ(  ނަން 
" މި 2022 ގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ަގވާއިދުމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

 ގޮތަށެވެ.

  2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ދަކީ ޤުޞަމި ގަާވއިދުގެ މަ  .2 ޤުޞަދު މަ ގަވާއިދުގެ 
ގުމުގެ ކަންކަްނ ތަންފީޒުކޮށް ހިން)މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( 

ކުެގ ކުާރނޭ ގޮތްތަޢަމަލުތަންފީޒުކުރުމުގައި  ޤާނޫނުއެ އިންތިޒާމުކޮށް، 
 އި އިރުޝާދުަތއް ބަޔާންކުރުމެވެ.ތަފްސީލުތަކާ

 ނީކުރާ ޒުމާނަކޮށް ތަންފީ ންނޫނާއި މި ގަވާއިދު ކޯޓުޤާމަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ   .3 މާނަކުރުމާއި ތަންފީޒުކުރުން 
ުތެގ މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ކަންކުރާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަ ،އަދި

ެގ ޤާނޫނު  ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ 5ގެ ޤާނޫނު
 ދުތަްއ ހާސިލުކުރެވޭނެ ގޮތަެށވެ. ޞަޤުމައެންމެ އަސާސީ 

ިއ ގަ ޤާނޫނުމި ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރާ ކަމަކާއި މަދަނީ އިޖުާރައތުގެ   .4 އިސްކަން ދިނުން ނޫނަށް ޤާ 
  ތަންފީޒުމާަނކޮށް  ކަެމއް ފުށުއަރާނަމަ، ެއކަމެއްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ެއއްެވސް

  ވެ.ގަިއވާ ގޮތަށް އިސްކަންދީެގންނެާޤނޫނުމަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ  ރާނީކު
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ފްޒެްއ ލަކަނަޑއެިޅގެްނ އެހެންގޮތަކަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް އެ މި ގަވާއިުދގައި   .5 ރަދީފް 
   ނުވަތަ އެ އިބާރާެތއް ބޭނުންޮކށްފައިނުވާނަމަ؛

ނުގެ "މި ގަވާއިދު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫ )ހ(  
ދަށުން ހަދާފައިވާ މި ގަާވއިދަށާއި، މި ަގާވއިދަށް ގެނެޭވ 

 ތަކަެށވެ.ޙުލާޞްއި

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

 ފޯމާއި،ދަޢުވާފޯމާއި، ދިފާޢަށްދޭ ޖަވާބަށް ރައްދުދޭ ފޯމާއި، ރައްދު 
އާިއ،  ވާ ދަޢުގެ ދިފާޢުގައި ހުށަހަޅާ ދިފާޢުއާއި، އިތުރު ދަޢުވާ ރައްދު 
ބެހޭ އާދަޢުވާ ާއއި، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގަިއ  ގެ ދިފާޢުދަޢުވާ އިތުރު 

ްނމެހައި ލިޔުމުން ބަދަލުކުރެވޭ އެނުވަތަ ދިފާޢުއާބެހޭ ގޮުތން ގޮތުން 
 ބަޔާންތަކަށެވެ.

އިވަީނ ކަމަށް ބުނެފަ " މަރުޙަލާމައްސަލަިއގެ ބަޔާން ބަދަލުުކރުމުގެ " (ނ)  
 ،ންކުރި ފެށުމުގެ މަރުޙަލާމުގެ ައުޑއެހުސަލަިއގެ އިބްތިދާއީ މައް

ދިފާޢު  ފޯމާއި، ދަޢުވާންގެ ަފރާތުން ހުށަހަޅާ ޚަޞްމުމައްސަލަިއގައި 
ދޭ ފޯމާއި، ފޯމާއި، ދިފާޢުގެ ޖަވާބު ފޯމާއި، ދިފާޢަށްދޭ ޖަވާބަށް ރައްދު

ފާޢުއާއި، ދިގެ ދިފާޢުަގއި ހުށަހަޅާ ަދޢުވާރައްދު  ފޯމާއި،ދަޢުވާރައްދު 
 ފަރާތުގެ އާިއ، ދެ ގެ ދިފާޢުދަޢުވާއާިއ، އިތުރު ދަޢުވާ އިތުރު 

މެހައި އާބެހޭ ގޮތުްނ ލިޔުމުން ބަދަލުކުރެވޭ އެންދަޢުވާ ދެމެދުގައި 
 .އަެށވެމަރުޙަލާންގެ މެދުަގއި ބަދަލުކުރެވޭ ޚަޞްމުބަޔާންތައް 

 ވަީނ މެއްަގިއ ހުރި މީހެއް" ކަމަށް ބުނެފައިޤާ"ހިންގުމުގެ ިއސް މަ (ރ)  
ން ެފށިގެއިން އެންމެ ިއސްވެރިން ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުެގ  އެ ތަނެްއގެ

ސަުތ ތަނެއްގެ ިސޔާ މުތައް ފުރާ މީހުންނާއި އެޤާމަތީގެ އިދާރީ މަ
ބަރުންގެ ގުަނވަނުގެ ޑިެރކްޓަރުންނާއި މެން ކަނޑައަަޅއި ތަންފީޒުކުރާ

 ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހުންނަށެވެ. 
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ކޯޓުެގ  ކުާރ ލިޔުން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީަޢއްޔަން"ޤާނޫނީ ވަކީލަކު  (ބ)  
އްެގ ޙަޞްމެ އެކުރުމަށް  ކު ަތމްސީލުޚަޞްމަ ތަކުގައިމަރުޙަލާ

  ކުރުމަށްޢަްއޔަންނީ ވަކީލަކު ޤާނޫފަރާތުން 
ށް ގަވާއިުދަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކަްނކަން ފުރިހަމަވާ ގޮތަމި 

 ން ނޫ ރާރާއި، އެ ޤަތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ަޕވަރ އޮފް އެޓާރނީ އާއި 
 ވެސް ލިޔުމަށެެވ.

ކޯޓުެގ  ވަނީ ބުނެފައި އެަކމަށް  ރަރ""ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓް (ޅ)  
، ގެ މަސްއޫިލއްަޔތު ހަވާލުކޮށްފަިއވާ ފަރާތްަތކާއިރރަޖިސްޓްރަ

ނެތް  ރަޖިސްޓްރަރގެ މަސްއޫލިްއަޔތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް 
އަދާުކރުމަށް ެގ މަސްއޫލިއްޔަތު ރަރހާލަތެއްގައި ރަޖިސްޓަ

 ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. އިވާ ފަރާތްތައް ެވސްހަވާލުކުރެވިފަ 

  ވަނީ އެ  " ކަމަށް ބުނެފައިމެޖިސްޓްރޭޓް މައްސަލަ ބަލާ" (ކ)  
ރޭޓުގެ އި އެ މައްސަލަ ބަލާ މެޖިސްޓްމެޖިސްޓްރޭޓާއެ މައްސަލަ ބަލާ 

ވާ ހަވާުލެވފައިވަގުީތގޮތުން ބަދަލުގައި އެ މަްއސަލަ ެބލުމަށް 
  ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.ވެސް  މެޖިސްޓްރޭޓް

 ދޫ މީނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ  "ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ )އ(  
  ށެވެ.މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަ

 

 

 

 ދެވަނަ ބައި 

 ކޯޓުތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް  
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ވަަނ  46އާއި އެ ޤާޫނނުގެ  ވަނާ މާއްދާ 2މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ   .6 މައުޟޫޢީ އިޚްތިޞާޞް 
ޓަްށ ކޯގެ އިޚްިތޞާޞް ގޮުތގެމަތިން މަދަނީ މައްސަލަ ބެލުމުމާއްދާގަިއވާ 

 ލިބިގެންެވއެވެ. 

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

 ؛ޢާންމު މަދަނީ ދަޢުވާތައް (1)   

މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ވަނަ  43ޤާނޫނުއަސާސީގެ  (2)   
 ؛ޖުޑިޝަލް ރިވިުއގެ މައްސަލަަތއް

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

 ޞަވެސް މަދަނީ އިޖުރާއަތާބެހޭ ޚާއް ން ނޫމި  (4)   
 ތައް ގަިއ މަދަނީ މައްސަލަމަރުޙަލާޤާނޫނެއްގަިއ ފުރަތަމަ 

 އިޚްތިޞާޞް ލިބިދޭ ޙާލަތުގައި އެ ޤާނޫނެއްގެ ބެލުމުގެ 
 ދަށުން ބެލޭނެކަމަށް ކަނޑައަާޅފައިވާ މައްސަލަަތއް.

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ޖުިޑޝަލް ރިވިުއގެ ަމއްސަލަތަްއ ކަމަށް )ށ(  
 ނުވަތަ ބުނެފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ުމއަްއސަސާއަކުން ނިންމާ ނިންމުމެއް

ތަ ކަން ނުވަޞައްޙަ ޔަވަޅެްއގެ އެއިން ފަރާތަކުން އަޅާ އިާދރީ ފި
ނޫންކަން ކޯޓުން ކަނަޑއަޅައިދިނުމަށް އެިދ ހުށަހަޅާ 

 މައްސަލަތަކަށެވެ.

 މަދަނީ ދަޢުވާއެއް ބެލުމުގެ ސަރަޙައްދީ އިޚްތިޞާޞް ިމ ކޯޓަށް  )ހ(  .8 ސަރަޙައްދީ އިޚްތިޞާޞް 

ތަން  ލިބިގެންވަނީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާްތ ޢާންމު ގޮތެްއގަިއ ދިރިއުޅޭ 
 ވާނަމަެއވެ. ކަމުގައި ކޯޓު މި  ީކ،ނިސްބަތްވާ ދާއިާރގެ ކޯޓަ

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ޢާންމު ގޮތެއްަގއި ދިރިުއޅޭ ތަން ނިސްބަތްާވ  )ށ(  
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުެގ ދިރިުއޅުމުގެ  ،ދާއިރާގެ ކޯޓު ކަމަށް ކޯޓު ބަާލނީ
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ކަންކަން ހަމަޖެހިފައިވާ ރަަށށް ނިސްބަތްވާ ފުރަތަމަ ަމރުޙަލާގެ 
ކޯޓަށް މި ވާނީ  މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެން

  ކަމަށް ވާނަމައެެވ.

ން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ތަ ،މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި )ނ(  
ދަތަކަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް އެ ތަނެއްގައި ަވކި މުއް ،ކަނޑައެޅުުމގައި 

  ދިރިއުޅުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.

ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގައި ދަުޢވާލިބޭ ފަރާތް ކައިބޮއި ނިދަނީ  )ރ(  
ޭޅ ތަން އުޅަނދެްއގައި ކަމަށްވާނަމަ، ޭއނާ ޢާންމު ގޮތެއްަގއި ދިރިއު
  ށެވެ.ކަމަށް ބަލާނީ އެ އުޅަނދެއް ިހންގާ ފަރާތް ގާއިުމވެފަިއވާ ރަ 

މި ތް ގޮދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ޢާންމު ގޮތެއްަގއި ދިރިއުޅޭ ތަން ބަލާނެ  )ބ(  

ޒީފާގެ ނަމަވެްސ، ވަ  މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ެއގޮތަށް ަބޔާންކޮށްފައި އޮތް
ުނވާ ރަށެއް ބޭނުމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދިރިއުޅެނީ ކޯެޓއް ާގއިމުވެފައި

ތެއްަގއި ވާނަމަ، އެ މީހަކު ޢާންމު ގޮ ނުވަތަ ސަރަހައްދެްއގައި ކަމަށް 
ނުގަިއ ކުރާ ތަ ދިރިއުޅޭ ރަށް ކަމަށް ބަލާނީ އެ މީހަކު އެ ވަޒީފާއަދާ

 ނުހުންނައިރު، ޢާންމުކޮށް ދިރިއުޅޭ ރަށެވެ.

ތް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަކީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ، ދަޢުވާލިޭބ ފަރާ  )ޅ(  
 އޮފީސް ޢާންމު ގޮތެއްަގއި ދިރިުއޅޭ ަތނަކީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މައި

ގެންދާ ހުރި ނުވަތަ މައިގަނޑު މަަސްއކަތް އިންތިޒާމުކޮށް ހިްނގަމުން
 ން ހުރި ރަށެވެ.ތަ

ދަނީ ލެއްގެ ގޮތުްނ މައުޞޫ ޢާންމުމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތން  (ކ)  
އެްއ ބެލުމުގެ ސަރަަޙއްދީ އިޚްތިޞާޞް ލިިބެގންވަނީ ދަޢުވާ

 ކަމަށް ދިިރއުޅޭ ރަުށގެ ކޯޓަށް ޢާންމު ގޮެތއްަގއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 
ލުމުގެ ބެމައްސަލަަތއް  ތްތަުކގެވެްސ، އަންނަނިވި ާބވަނަމަބުނެފައިވީ

  މި ކޯޓަށް ލިބިެގންވެެއވެ. އިޚްތިޞާޞް
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 މި ނުވަތަ  ަގއިޤާނޫނުއެހެންގޮތަކަށް މަދަނީ އިޖުާރައތުގެ  (1)    
މަ، ނަނުވާ ބުނެފައިުނވަތަ ކޮންޓްެރްކޓުގަިއ ގަާވއިދުަގއި 

ންެމ ކޮންޓްރެކްުޓގެ މައްސަލަތަުކަގއި، ކޮންޓްރެކްުޓގެ އެ
ވާ އިލްތިޒާމުތައް އަދާުކރަންޖެހޭ ތަން ނިސްބަތްއަސާސީ 
 ކޯޓު ވުން؛މި ޓަށް، ރަށުގެ ކޯ

ލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާފައިސާގެ ަމއްސަލަތަުކގަިއ  (2)   
 އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަންޏެއް ައދާކުރަންޖެހޭ ތަން ހުރި

 ކޯޓު ވުން؛މި ކޯޓަށް،  ނުވަތަ ފަރާތް ހުރި ރަށުގެ

ިމ ކޯޓަށް،  ހާދިސާ ހިނގި ރަށުގެޓޯޓްގެ މައްސަލަަތއް  (3)   
ެވސް އެ ހާދިސާ ހިނގީ ކަނޑުމަތީަގިއ ނަމަކޯޓު ވުން، 

ނުވަތަ ކޯޓެއް ނެތް ރަެށްއ ނުވަތަ ސަރަހައްދެްއގަިއ 
ޅޭ ކޮށް ދިރިއުޢާންމުލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާވާނަމަ،  ކަމުގައި
 ކޯޓު ވުން؛މި ކޯޓަށް،  ރަށުގެ

 ނުއުފުލޭ މުދަލަކާގުޅޭވެސް  ނޫން  ބިމާބެހޭ ނުވަތަ އެ (4)   
 ށުެގ އެ ބިމެއް ުނވަތަ މުދަލެއް ހުރި ރަ، ނަމަމައްސަލަެއއް

 ެވސް އެ ބިން ނުވަތަ މުދާނަމަ މި ކޯޓު ވުން،ކޯޓަށް، 
ކޯެޓއް ނެތް ރަެށްއ ނުވަތަ ސަރަަހއްދެްއގަިއ  ،ހުރީ

ޅޭ ކޮށް ދިރިއުޢާންމުލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާ ،ވާނަމަ ކަމުގައި
 ވުން؛ ކޯޓުމި ކޯޓަށް،  ރަށުގެ

އެްއގެ ައސާސް ބިނާވެފަިއވަނީ ކުންފުނިތަކާިއ ދަޢުވާ (5)   

ތަކުގެ ޞުނީ ޝަޚްޤާނޫއްޔާތަކާއި އެހެނިހެން ޢިޖަމް
ކަން ބެލުމާ ގުޅޭގޮތުްނ ނުވަތަ އެފަދަ ތަންތަން ޞައްޙަ

ތަންތަނުގެ  ނުވަތަ އެ، ނަމަވާ  އުވާލުމާ ގުޭޅގޮތުން ކަމަށް
ކަން ބެލުާމ ަޞއްޙަނިންމާ ނިންމުންތަކުގެ  ގުނަވަންތަކުން

ތަނެއް ރަޖިސްޓަރީ  އެ ވާނަމަ، ގުޭޅގޮތުން ކަމަށް
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ކޯޓަށް،  ކޮށްފައިވާ ުނވަތަ މައި އޮފީްސ ގާއިމުކޮށްފަިއވާ
 ކޯޓު ވުން؛މި 

 ޢާންމުވަނީ  އެްއގެ އަސާްސ ިބނާވެފައިދަޢުވާ (6)   
ރަޖިސްޓަރީއެްއގައި ިލޔެފަިއ އޮންނަ އެްއޗެްއެގ 

 ، ނަމަވާ ކަން ކަނަޑއެޅުމާ ުގޅޭގޮތުން ކަމަށްޞައްޙަ
 ކޯޓަށް،  އެ ރަޖިސްޓަރީއެއް އޮންނަ ތަން ހުރި ރަށުގެ

 ކޯޓު ވުން؛މި 

ތަނަކަްށ  އެްއގެ އަސާްސ ބިނާެވފައިވަނީ ވަކި ދަޢުވާ (7)   
ތަނެއްަގއި ރަޖިސްޓަީރ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ނުވަތަ ވަކި 

 ތައް ޙައްޤުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފިުކރީ މުދަލާގުޅޭ 
 ގުޅޭ ކަން ކަނޑަެއޅުމާޞައްޙަރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި، ޭއގެ 

ށް ެއްއޗެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަ އެ ،ނަމަވާ ގޮތުން ކަމަށް
 ކޯޓު ވުން؛މި ކޯޓަށް،  ތަން ހުރި ރަށުގެ ހުށަހެޅި

މަ ފުރަތަ، ނަމަތަންފީޒުކުރުާމގުޅޭ މައްސަލަެއއްއް ޙުކުމެ (8)   
 ؛ކޯޓު ވުން މި ކޯޓަށް،   ކުރިއް ުޙކުމެ އެ ގައިމަރުޙަލާ

އުފުލޭ މުދާ ވިއްކުުމގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ  (9)   
ވަތަ މުދާ ގަންނަ ނު، ނަމައެއްބަްސވުމަާކގުޅޭ މައްސަަލެއއް

 ށުެގ ގޮތެްއގަިއ ދިރިއުޭޅ ރަ ޢާންމުހޯދާ ފަރާތް  ޚިދުމަތް
 ކޯޓު ވުްނ؛މި ކޯޓަށް، 

ނޭ ަގއި ނުހިމެއިޚްތިޞާޞްވަޒީާފއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަުލގެ  (10)   
 ޢާންމުވަޒީާފގެ މައްސަލަަތއް ވަޒީާފއަދާކުރާ ފަރާތް 

 ކޯޓު ވުން؛ މި ކޯަޓށް، ގޮތެްއގައި ދިިރއުޅޭ ރަށުގެ

އިފްލާސްކުރުމުގެ މައްސަލަަތއް ދަރަނިވެރިޔާގެ މަިއގަނުޑ  (11)   
ކޯުޓ މި ކޯޓަށް،  ތައް ގާއިުމވެފައި ހުރި ރަށުގެމަޞްލަޙަތު

ތަްއ މަޞްލަޙަތުނުވަތަ ދަރަނިވެރިާޔގެ މައިގަނޑު ވުން؛ 
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ދަރަނިވެރިޔާގެ ވިޔަފާީރެގ ، ނަމަގާއިުމވެފަިއވާ ތަނެއް ނެތް
ވެްސ  ނޫން ނުވަތަ އެގޮތްޕެއް ުނވަތަ އެޖެންީސއެްއ 

 .ކޯޓު ވުން މި  ކޯޓަށް، ތަނެއް ހުރި ރަށުގެ

ންމެ ( ަގއި ބުނެފައިވާ 'ކޮންޓްރެކްުޓގެ އ1ެ( ގެ )ކމި މާއްދާގެ ) (އ)  
އަސާސީ އިލްތިޒާމުތައް ައދާކުރަންޖެހޭ ތަން' ކަނަޑއަޅާނީ 

 އަންނަނިވި ގޮތަެށވެ.

ތަްނ  އަާދކުރާކޮންޓްރެކްުޓގެ އަާސސީ އިްލތިޒާމުތައް  (1)   
ކޮންޓްރެކްުޓގައި ބުނެަފއިާވނަމަ، ނުވަތަ އެކަްނ 

 ތަނެއް؛ އެނގެން އޮތްަނމަ އެ ންޓްރެކްޓުކޮން

އިސާ ފަކޮންޓްރެކްުޓގެ ދަށުން އަދާކުަރންޖެހޭ އިލްތިޒާމަކީ  (2)   
ވާނަމަ، ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ ފަރާތް  ދެއްކުން ކަމަށް

މަސަްއކަްތ ދިރިއުޅޭ ނުވަތަ އެ ފަރާތުެގ މައިގަނޑު 
 އިންތިޒާމުކޮށް ހިންގަމުންގެންާދ ތަން؛

އިސާ ފަކޮންޓްރެކްުޓގެ ދަށުން އަދާކުަރންޖެހޭ އިލްތިޒާމަކީ  (3)   
 މަ، ބާވަތެްއގެ އިލްތިޒާެމއްނަ ދެއްކުން ފިޔަަވއި އެހެން

 .ކަމެއް ކުރަންޖެހޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ތަން އެ

ނަ ަމސައްކަތްަތއް ެއއް ރަށަްށވުެރ ގިފަރާތެްއގެ މަިއގަނޑު  އެ (ވ)  
( 3)( އަިދ 2( ގެ )ކ) ފަިއވާނަމަ، މި މާއްދާގެރަށުގައި ގާއިުމވެ

 ގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ ެއ ޮކންޓްރެކްޓުގެ ަމއިގަނޑު ިއލްތިޒާމު
 އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން ކަމުގައި ބަލާނީ އެ ކޮންޓްރެކްޓާ އެންމެ

 ތަެނވެ. އޮތް ގާތްުގޅުމެއް 

ފިޔަވަޅު އެޅި  ވަގުތީ ފަރުވާގެ 
   ހުށަހެޅުން ކޯޓަށް މައްސަލަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން،  243މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ   .9
 ދަޢުވާއެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުެގ ކުރިން ަވގުތީ ފަރުާވގެ ައމުރަކަށް އެިދ 
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ވާނީ  ހުށަހަޅާ ޙާލަތުގައި، އެ މައްސަލަިއގެ ދަޢުވާ ހުށަހަޅަންމި ކޯޓަށް 
 .ވެށެ ކޯޓަ ވެސް މި

އެއް ކޯޓަކަށްވުރެ ގިނަ ކޯޓަށް 
 ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ 

)ހ( ގެ މަޤުޞަދު  49މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .10
ްއ އެހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި، ދަުޢވާ ބިނާކުރާ އަސާްސގެ މަްއޗަށް، 

ޓަކަށް ކޯ ޚަޞްމުންތަކެއް ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެހެން 
އިާވ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފަ، ނުވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްހުށަހަޅާފައި 

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

މެނޭ ެއއް ޚަޞްމުންތަކެއް ހި ،ދަޢުވާ ބިނާކުރާ އަސާްސގެ މައްޗަށް  )ށ(  
ކަން މައްސަލަެއއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
ހަޅާ ނުވަތަ ނޫންކަން އެނގޭނަމަ، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަ

 ދަޢުވާ ފޯމުގައި ެއކަން ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ. 

ޞާޞްއާމެދު ގޮތެއް ތި އިޚް 
 ކަނޑައެޅުމުގެ މުއްދަތު 

ޞް ކޯޓަކަށް ބެލުމުެގ އިޚްިތޞާ މިހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއަީކ،  (ހ)  .11
ން ލިބޭ ފަރާތުދަޢުވާބުނެ  ކަމަށް ލިބިގެންވާ މައްސަަލއެއް ނޫން

ްށފައިާވ ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮ 110ގެ ޤާނޫނުމަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ 
ޅުމެއް އާމެދު އިއުތިާރޒުކޮށް ހުަށހެއިޚްތިާޞޞްކޯުޓގެ  ގޮތުގެމަތިން

ކީ ކޯޓަށް ބަލައިަގނެވޭނެ އެ އިުއތިރާޒަ ހަޅައިފިނަމަ،ހުށަ
ރީޚުން ތާއެ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ  ،އިއުތިާރޒެްއކަން ނުވަތަ ނޫންަކން

މައްސަަލ ބަލާ ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި )ދިހައެއް(  10ފެށިގެން 
ެގ މަދަނީ އިުޖރާއަތު ،ކަނޑަައޅަންާވނެއެވެ. އަދި  މެޖިސްޓްރޭޓް

ންމެ މާއްާދެގ ދަށުން އެ ހުށަހެޅުމާމެދު އެވަނަ  49ގެ ޤާނޫނު
ގެ ( ދުވަހުތިރީސް) 30ހުށަހެޅުނުތާ  ލަސްވެގެން އެ ހުށަހެޅުމެއް

 ން ގޮތެއް ކަނަޑއަޅަންވާެނއެެވ.ތެރޭގައި ޯކޓު

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަައީކ ކޯޓުން ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް  (ށ)  
އެކަން  ،މައްސަަލެއްއ ކަމަށް ކަނަޑއަޅާނަމަ ލިބިގެންނުވާ

ވަނަ މާއްދާާއ  110ގެ ޤާނޫނުކަނޑައަޅަްނވާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ 
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ކުންނެވެ. އިޚްތިސާްސއާމެދު ނިންމުމަނިންމާ  މި ކޯޓުންއެްއގޮތަށް 
އެޕެންޑިކްްސ  މި ަގވާއިުދގެ ނީކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުން އޮންނަންވާ

I  ިނަމޫނާއާ ެއްއގޮތަށެެވ. ވާގައ 

 ވަނަ  110ވަނަ މާއްދާ އާއި  49ގެ ޤާނޫނުމަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ  (ނ)  
  ،އާމެދު ގޮެތއް ނިންމުމުންއިްޚތިޞާޞްން މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓު

ގެ އެންމެހައި ކޯުޓތަކުން މަރުޙަލާއެ ނިންމުމަކީ ފުރަތަމަ 
ނިންމި  އާމެދު ކޯޓުންއިޚްތިޞާޞްކުރުން ލާޒިމު ނިންމުމެކެވެ. ޢަމަލު

ިތއުނާފީ ވަނީ ހަމައެކަނި އިސް ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެން
 ކޯޓުތަކަށެެވ.

ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ 
 ދަޢުވާ 

ވާ ހާލަތުަގިއ ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި 53މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫުނގެ   .12

ނު މައްސަަލ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ަމއްސަލަ ބަލާނީ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅު
 ރޭަގއެވެ.ބަލަމުންދާ ޤަޟިއްޔާގެ ތެ

  ތިންވަނަ ބައި 

  ދަޢުވާކުރުމުގެ މުއްދަތުތައް 

ނީ މި ގަވާއިުދގެ ބޭނުމަށް ދަޢުވާކުރުމުގެ މުއްދަތުަތއް ުގނާނީ މަދަ  .13 ދަޢުވާކުރުމުގެ މުއްދަތު 
 ންނެވެ.ތިމަ ވަނަ ބާބުގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ގޮުތގެ 5އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނުގެ 

ވާ ދަރަނީެގ ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާްނކޮްށފައި 68ގެ ޤާނޫނުމަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ   .14 ތަރިކައާބެހޭ ދަޢުވާގެ މައްސަލަ 
އި މުދަލުެގ ތެރޭގައި ކޮންޓްރެކްޓުތަުކގެ ަދށުން އުފެދިފައިވާ އިލްތިޒާމުަތކާ

  މައްޗަށް އުފެދިފަިއވާ ދަރަނިތަކެއް ނުހިމެނެއެވެ.

ރިވިއުގެ ދަޢުވާ  ޖުޑިޝަލް 
 ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 

ށްފަިއާވ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮ 64ގެ ޤާނޫނުމަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ   .15
ްއ އިދާރީ ފިޔަަވޅަކީ ވަކި ަފރާތެއްގެ މަްއޗަށް އެޅި ިއދާރީ ފިޔަވަޅެ 

ވަޅު އެޅިކަްނ ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ ފިަޔވަޅު ެއޅި ތާރީޚު ކަމުގައި ބަލާނީ އެ ިފޔަ
 ފަރާތަށް އެނގުނު ތާރީޚެވެ.  އެ
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 ހަތަރުވަނަ ބައި 

 ޚަޞްމުން އަދި ޚަޞްމުން ތަމްސީލުކުރުން 

ންމެ ކޮ ން ަގިއ ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިޤާނޫނުމަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ  )ހ(  .16 ކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު  ދަޢުވާ 
ފަރާތެްއ  ކަށް އެޝަޚުޞަ ނީޤާނޫކަށް، އަދި ޞަތަބީއީ ޝަޚު

ނީ ނޫޤާ ކޮށް ކަނަޑއަޅާ ޢައްޔަންފަރާތުން  އަމިއްލައަށް ުނވަތަ އެ
ެއްއ ދަޢުވާ އެއް އުފުލައި ނުވަތަ ދަޢުވާ  ،ވަކީލަކު މެދުވެިރކޮށް

  ެހޅޭނީެއއް ހުށަދަޢުވާކޯޓަްށ  ،ެވސްނަމަ ކޮށް ހެދިދާނެއެވެ.ދިފާޢު
   އެެވ.ނަމައޮތް ތުލަޙަޞްގެ މަފަރާތު އެ މައްސަލަެއްއގައި އެ

ޭރަގިއ ތެގެ މާަނއިގެ ދަޢުވާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ  )ށ(  
އަްށ އަމުރެއް ހޯދަން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާއި މައްސަލަިއގެ ތެރެ 

 ވެ.ވެސް ހިމެނެއެ ހަޅާ ހުށަހެޅުންތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި ހުށަ

ޖުޑިޝަލް ރިވިއުގެ 
މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރުމުގެ 

 ހައިސިއްޔަތު 

 ދަޢުވާކުރުމުގެ ަހއިސިްއޔަުތ އަންނަނިވި ގޮތަށް ލިިބފައިވާ  )ހ(  .17
ފަރާތަކަށް ޖުޑިޝަލް ރިވިުއގެ މައްސަަލއެްއަގިއ 

 ދަޢުވާކުރެވިދާެނއެވެ.  

ތަ ދައުލަތުގެ މުއައްަސސާައކުން ނިންމާ ނިންމުމުއް ނުވަ (1)  
އްޤެްއ އަޅާ އިދާރީ ފިޔަވަެޅްއގެ ސަބަބުން އެ ފަރާތެއްގެ ޙަ

 ނުވަތަ  ؛ގެއްލިފަިއވާ ފަރާތެއް 

ތަ ދައުލަތުގެ މުއައްަސސާައކުން ނިންމާ ނިންމުމުއް ނުވަ (2)   
ޤަކަށް ފިޔަަވޅެްއގެ ސަބަުބން މުޖުތަމަޢުގެ ޙައްއިދާރީ އަޅާ 

 ؛އުނިކަމެއް ލިބިއްޖެކަމަށް ެފނިއްޖެ ކޮންމެ ފަރާތެއް
 ނުވަތަ

މުއައްަސސާައކުން ނިންމާ ނިންމުމުއް ނުވަތަ  ދައުލަތުގެ (3)   
ފިަޔވަޅެްއގެ ސަަބބުން އެ މީހަކަށް ނުވަތަ ެއ އިދާރީ އަޅާ 
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ބަޔަކަށް ނުވަަތ އެކަމުން ސީާދގޮތެްއގަިއ ނުވަތަ ނުސީާދ 
 .ގޮތެްއގައި އަސަރު ފޯރައިފާނެ ކޮންމެ ފަރާތެއް

މައްސަލަ ން ޚަޞްމު ގިނަ 
 ހުށަހެޅުން 

ކެއް ތަދަޢުވާެއއް ނުަވތަ ދަޢުވާއެއް އަާސސެްއގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެްނވާ   .18
ން، ެއްއ ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން އެކުެވގެ ހިމެނޭ މައްސަލަތަކުގައި ެއއް
. އަދި، ކޯޓަށް މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެމި މައްސަލަެއއްގެ ގޮތުަގއި 

ވެްސ  ށްއްސަލަ ަރއްދުާވ ގޮތަފަރާތަްށވުރެ ގިނަ ފަރާުތގެ މަްއޗަށް މަ އެއް
 ކޯޓަްށ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.މި އެފަދަ މައްސަލަތައް 

 ލަތުގެ މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި އަދި ދައު  ކުރާދަޢުވާދައުލަތުން  )ހ(  .19 ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރުން 
ތަުކަގިއ މައްޗަށް ދަޢުާވ ރައްުދާވގޮތަށް ހުށަހެޅޭ މަދަނީ މައްސަލަ
ވަތަ އޭާނ ކޯޓުތަުކގައި ަދއުލަތް ތަމްސީލުކުރާނީ ބަންޑާރަ ނައިބު ނު

  ނީ ަވކީލެކެެވ.ޤާނޫކުރާ ޢައްޔަން

ނީ ނޫޤާދައުލަތް ތަމްސީލުކުރުމަށް ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ ފަރާތުން  (ށ)  
އ( )ވަނަ މާއްދާގެ  42ވަކީލުން ޢައްޔަންކުރާނީ މި ަގވާއިުދގެ 

ތައް ފުރިހަމަވާ ގޮތަްށ ޠުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ޝަރު
 ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ލިޔުަމކުންނެވެ.

ންޑާރަ ުހސްވެފަިއވާ ވަގުތުަތކުަގއި ބަ  މުޤާބަންޑާރަ ނާއިބުގެ މަ )ނ(   
ްނކުާރ ނާއިބުގެ އޮފީސް ހިންގަން ަހވާލުވެަފއިާވ ވެިރއަކު ަޢއްޔަ
ުއލަތް ބަންޑާރަ ނާއިބު އޮފީހުގެ ޤާޫނނީ ވަކީލުންނަށް ކޯޓުަގއި ދަ 

 ތަމްސީލުކުރެވޭނެެއވެ.

ާރ ކުޔަންޢައްޕާޓްނަޝިޕެއް ކޯުޓގަިއ ތަމްސީލުކުރާނީ އެ ޕާޓްނަޝިަޕުކން   .20 ޕާޓްނަޝިޕް 
 ވެ.ީނ ވަކީލެކެ ޤާނޫކުރާ ޢައްޔަންޕާޓްނަރަކު ނުވަތަ އެ ޕާޓްަނޝިޕަކުން 

ގެ ބޯޑުްނ ކުންފުންޏެއް ކޯޓުަގއި ތަމްސީުލކުރާނީ އެ ކުންފުނީެގ ޑިރެކްަޓރުން  .21 ކުންފުނި 
ނުވަަތ  އްމީހެމެްއގައި ހުރި ޤާއެ ކުންފުީނގެ ިހންގުމުގެ އިސް މަ ކުރާޢައްޔަން

 ވެ.ނީ ަވކީލެކެޤާނޫކުރާ ޢައްޔަންއެ ކުންފުނީގެ ޑިެރކްޓަރުންގެ ބޯޑުން 
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އްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއް ޢި ޖަމް 
 ނުވަތަ ކްލަބް 

ލަބެްއ ކްތެއް ނުވަތަ ޢައްޔާެއއް ުނވަތަ ޖަމާޢިރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިަފއިވާ ޖަމް   .22
  ކުރާ ޢައްޔަންތަނެއްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން  އެ ކޯޓުަގއި ތަމްސީލުކުރާނީ

ނެއްގެ ނުވަތަ އެ ތަ މީހެއްހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމެއްގައި ހުރި ތަނެއްގެ  އެ
 ނީ ވަކީލެެކވެ.ޤާނޫކުރާ ޢައްޔަންހިންގާ ކޮމިޓީން 

 ޯކޓުަގއި ތަމްސީލުކުރާނީ  ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފަިއވާ ސިާޔސީ ޕާޓީއެއް  .23 ސިޔާސީ ޕާޓީ 
ތަމްސީލުކުރުމުެގ ގެ ދަފްތަރުގައި އެ ޕާޓީެއއް އެއް ޕާޓީ އެ ސިޔާސީ

ން ފަރާތެއް ނުވަތަ އެ ާޕޓީގެ ފަރާތު މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާުލކޮށްފަިއވާ
   ަވކީލެކެެވ. ކުރާ ޤާނޫނީޢައްޔަން

ނެއް އްެގ ގޮުތަގއި އުަފއްދާފަިއާވ ކޮމިޝަޝަުޚޞެ ނީޤާނޫނަކުން ވަިކ ޤާނޫ  .24 ކޮމިޝަން 
 އެ ކޮމިޝަެނއް ކުރާ ޢައްޔަންކޯޓުަގއި ތަމްސީލުކުރާނީ ެއ ކޮމިޝަނުން 

ކޮމިޝަނުން  ނުވަތަ އެ މީހެއްހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމެއްަގއި ހުރި 
 ނީ ަވކީލެކެެވ.ޤާނޫކުރާ ޢައްޔަން

ޓީެއްއ އޮތޯރި އްގެ ގޮުތގައި އުފައްދާފަިއވާ ޞެނީ ޝަޚްޤާނޫނަކުން ވަކި ޤާނޫ  .25 ޤާނޫނީ ޝަޚްޞު 
ބޯޑަކުްނ  ޑިެރކްަޓރުންގެނުވަތަ އިދާރާެއއް ނުވަތަ މުައއްސަާސއެއް ހިންގަނީ 

 ނީ ކޯުޓަގއި ތަމްސީލުކުރާ ،ނުވަތަ ަގވަރނިންގ ބޯޑަކުްނ ކަމުަގއިވާނަމަ
ކުާރ ޔަންޢައްއެ އޮތޯރިީޓގެ ޑިރެކްޓަރުްނގެ ޯބޑުން ނުވަތަ ަގވަރނިންގ ޯބުޑން 

 ނުވަތަ  މީހެއްތަނެއް ހިންގުމުގެ ިއސް މަޤާމެއްގައި ހުރި އެ 
ާވ އުފައްދާފައި މިގޮތަށް  ކީލެކެވެ.ނީ ވަޤާނޫކުރާ ޢައްޔަންއެ ބޯޑުން 

 ބާުރ ހިންގުމުގެ ސަސާެއްއގެއޮތޯރިޓީެއއް ނުވަތަ އިދާރާެއްއ ނުވަތަ މުއައް 
ތަކަްށ ިއސް ފަރާއެންމެ ދީފައިވަނީ، އެފަދަ ތަނަކަށް ޢައްޔަންކުެރވިފަިއވާ 

 ފަރާތުންތަނެއް ކޯޓުަގއި ތަމްސީލުކުރާނީ އެ އިސް ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ
 ވަަތ ނު މީހެއްހިންުގމުގެ އިސް މަޤާމެްއަގއި ހުރި  އެ ތަން ކުރާޢައްޔަން

 ކުރާ ޤާޫނނީ ވަކީލެެކވެ.ޢައްޔަންފަރާތުން  އެ

ޤާނޫނަކުން ޢައްޔަންކުރެވޭ 
 ތައް މަޤާމު 

އަސާސީއިްނ ޤާޫނނުލިބިގަުތމުގެ ބާރު ލިބިދޭގޮތަށް  ދަޢުވާ ކުރުމާއި ދަޢުވާ  .26
 ޢައްޔަންމު ފުރާނޭ މީހަކު ޤާމެއް އުފައްދައި އެ މަޤާނަކުން މަޤާނޫނުވަތަ 
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މީހަކު ކޯުޓގައި ތަމްސީލުކުރާނީ އޭނާ އަިމއްލައަށް ނުވަަތ  ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ
 ނީ ަވީކލެކެވެ.ޤާނޫކުރާ ޢައްޔަންއޭނާ 

 ލޯކަލް ކައުންސިލުަތއް ކޯުޓގައި ތަމްސީލުކުރާނީ އެ ކައުންސިލަކުން   .27 ލޯކަލް ކައުންސިލް 
 މީހެއް ކައުންސިެލްއގެ ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމެއްަގއި ހުރިކުރާ އެ ޢައްޔަން

 ނީ ވަކީލެެކވެ.ޤާނޫކުރާ ޢައްަޔންނުވަތަ އެ ަކއުންސިލުން 

 އި ޕާޓްނަޝިޕަކުން ދަޢުވާކުރުމާ 
 ލިބިގަތުން  ދަޢުވާ 

ށް ޕާޓްނަޝިޕަކުން ދަޢުވާކުރާނަަމ އަދި ޕާޓްނަޝިޕެްއގެ ަމްއޗަ )ހ(   .28
. ކުރަްނވާނީ ޕާޓްނަޝިޕްގެ ނަމުަގެއވެދަޢުވާލިބޭނަމަ އެކަން 

ބަބު ޕާޓްނަޝިޕްގެ ނަން ބަދަލުވެފައިވާނަމަ، ދަޢުވާ ބިާނކުރާ ސަ 
ލަ މެދުވެރިއިރު ޕާޓްނަޝިޕްގެ ނަން ކަމުގައި އޮތް ނަން މައްސަ

 ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.

ެގ ޕާޓްނަޝިޕަކުން ދަޢުވާކުރާ ހާލަތުގައި ނުވަތަ ާޕޓްނަޝިޕެއް  )ށ(  
 މައްޗަށް ދަޢުވާލިބޭ ހާލަތުގައި، އަނެއް ޚަޞްމު ލިޔުމަކުން 

 އެދިއްޖެނަމަ، ދަޢުާވަގިއ ހިމެނޭ ޙައްޤު އުެފދުނުއިރު 
 އި އެ ޕާޓްނަޝިޕްގެ މެންބަރުންގެ ގޮުތގައި ތިބި މީސްމީހުންނާ

ޅޭނޭ ތަފްސީލުތައް އެނގޭޭނ އެ މީސްމީހުންގެ އެޑްރެާހިއ ގު
 ބަޔާނެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.

 ނީ ކުރާ ސޯލް ޕްރޮޕްރައިޓަރޝިޕްއެްއގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާނަމަ ދަޢުވާ  .29 ސޯލް ޕްރޮޕްރައިޓަރޝިޕް 
 ކުރަންވާީނ  އަދި އެފަދަ ފަރާތަކުްނ ދަޢުވާކުރާނަމަ ދަޢުވާ 

 ނަމުަގއެވެ.އެ ސޯލް ޕްރޮޕްރައިޓަރޝިްޕެގ ވެރިފަރާތުގެ 

ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖެއް 
ތެރިކަން ލިބިގެންވާ ރައްކާ 

 ފަރާތްތައް 

ނުވާނަމަ، މަަދނީ  އެހެން ގޮތަކަްށ ކޯޓުން ައމުރުކޮށްފައި )ހ(  .30
ތެރިކަން ލިިބގެންާވ ނުވަތަ ރައްކާމައްސަލަތަކުަގއި ުކޑަުކއްޖެްއ 

ެގ ކުޑަކުއްޖާ ނުވަތަ އެ ފަާރތު ފަރާތެއް ކޯޓުަގއި ތަމްސީލުކުރާނީ އެ
ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔާ ޢައްޔަންކުާރ 

ތެރިކަްނ ނުވަތަ ރަްއކާޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ. ނަމަވެްސ، ކުޑަުކއްޖާގެ 
ލިބިގެންވާ މީާހގެ ޤާނޫނީ ބަަލދުވެރިޔަުކ ޢައްޔަުނކުރެވިަފއިާވނަމަ 
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ފަރާުތގެ ާޤނޫނީ  ފަރާތެއް ތަްމސީލުކުރާނީ އެ ކޯޓުަގއި އެ
ޔާ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިޔާ ޢައްޔަންކުރާ ާޤނޫނީ ބަލަދުވެރި

 ވަކީލެެކވެ.  

ޙަުތ ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް އަިމއްލަ މަޞްލަގެ )ހ( މި މާއްދާ )ށ(  
ދަ ފުށުއަރާ މައްސަލަތަކުަގއި ެއފަދަ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ އެފަ

އްޖަުކ ިއ ކުަޑކު ފަރާތަކުން ޢައްޔަންކުރާ ޤާޫނނީ ވަކީލަކަްށ ކޯުޓގަ
ވޭެނއެެވ. ތެރިކަން ލިިބގެންވާ ފަރާތެއް ތަމްސީލުނުކުރެނުވަތަ ރައްކާ

 ާވ ތެިރކަން ލިބިެގންގައި ކުޑަުކއްޖާ ނުވަތަ ރައްކާހާލަތު މި
 ފަރާތް ކޯޓުަގއި ތަމްސީލުުކރާނޭ އެހެން ފަރާތެއް ޯކޓުން

 ނެެއވެ.ކަނޑައަޅަްނވާ

ފަރާތެްއ ތެރިކަން ލިބިގެންާވ އްޖެއް ުނވަތަ ރަްއކާ ކުޑަކު  )ނ(  
ީނ ވާތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު އޮންނަން 

 ތެރިކަން ލިބިގެްނވާ ފަާރތުގެ އެ ުކޑަުކއްޖާ ނުވަަތ ރަްއކާ
 މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށެވެ.

ްއ ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަާރތެގެ )ހ( ނުވަތަ )ށ( މާއްދާމި  )ރ(  
ެގ މަްއޗަށް ުނވަަތ ތަމްސީލުކުރާ މީހަކު، ުކޑަކުއްެޖއް

ޭބ ރައްަކއުތެރިކަން ލިބިގެންާވ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ދަުޢވާލި
ށް އިގެ ހައްަލކަޙަލްޞުތިރާފުެވ، ނުވަތަ ޢުމައްސަލަެއއްަގއި އި

 ކުރަންވާނީ ޯކޓުގެ ހުއްދަާއއެުކަގއެވެ.ޤަބޫލުއެއްބަްސވެ 

އާއި މުދަލުގެ  ތަރިކަ 
ކު ޚަޞްމަ މައްސަލަތަކުގައި އެއް 

 ޙަޞްމެއް ތަމްސީލުކުރުން އެހެން 

ން ތަރިކަިއެގ ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ގޮުތގެ މަތި 83މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ   .31

 ާއއި، މުދަާލއި ބިން ބައިކުރުމުގެ ަމއްސަަލތަކުަގއާއި ހިބައި މައްސަލަތަކުގަ 
ކަްށ ޚަޞްމައްޔަުތގެ މައްސަލަަތކުަގއި، އެ މައްސަަލއެްއގެ ެއއް ވަޞި އާއި 

ކު ކޯުޓގައި ތަމްސީލުުކރެވިދާނެ ެއވެ. ަޚޞްމަގެ އެހެން އެ މައްސަަލއި
އެހެންނަމަވެސް، ޢައްޔަްނކުރެޭވ ޚަޞްމުގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާނަމަ، އެްއ 
ޚަޞްމަކަށް އަނެއް ޚަޞްމު ތަމްސީލުނުކުރެވޭނެެއވެ. މި މާއްދާގެ ދަށުްނ 

މި ކު ތަމްސީލުކުރާނަމަ، ޚަޞްމަކު އެ މައްސަލަިއގެ އެހެން ޚަޞްމައެއް 
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ތައް ޠުވަނަ މާއްާދެގ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ޝަރު 42ގަާވއިދުގެ 
ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް ަތއްޔާުރކޮށްފައިާވ ލިޔުމެްއ ފުރިހަމަކޮށް ކޯޓަްށ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

އެކުގައި މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ 
ކު އެހެން ޙަޞްމެއް ޚަޞްމަ 

 ތަމްސީލުކުރުން 

 އިތުރުްނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މައްސަަލތަކުގެވަނަ  83މި ގަވާއިުދގެ   .32
ރާތުެގ ފައެހެނިހެން މަދަނީ މައްސަލަތަކުަގއި ވެސް އެއް ފަރާތަށްވުެރ ގިނަ 

 އޭނާ އެ މައްސަލަިއގައި ކޯުޓަގއި ، މަޞްލަޙަތު އެކުގައި ހިމެނޭނަމަ
ނޭ މެހިތެއް ޙަލަ ޞްތަމްސީލުކުރުމަށް އޭނާާއއެކު ެއ މައްސަލަިއަގއި ެއއް މަ

 ުކ ޞްމަ ޚައެހެން މީހަކު ޢައްޔަނުކުެރވިދާނެ އެވެ. މި މާއްާދގެ ދަށުން އެއް 
 42 ތަމްސީލުކުރާނަމަ، މި ގަވާއިުދގެކު ޚަްޞމައެ މައްސަލަިއގެ އެހެން 

ތަށް ތައް ފުރިހަމަވާ ގޮޠުޝަރުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ވަނަ މާއްދާގެ )އ( 
 ވެ.ށް ހުށަހަޅަންވާނެއެފުރިހަމަކޮށް ކޯޓަތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ލިޔުެމއް 

މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ހުރިހާ 
ފަރާތެއް ޚަޞްމުންގެ ގޮތުގައި 

 ހިމެނުން 

 ނޭ ހުރިހާކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާ ުނވަތަ މައްސަަލއިަގއި ހިމެ )ހ(  .33
ްއޔާެގ ކަމެއް ފުރިހަމައަށް އަދި މުޅިްނ ނިންމުމަށްޓަކައި އެ ޤަޟި 

 ހައިބައިވެިރވާންޖެހޭނޭ އެންމެެހން ޚަޞްމުންގެ ގޮުތގައި ކޮންމެ
 ނެއެވެ.ފަރާތްތައް އެ ޤަޟިއްާޔގެ ޚަޞްމުންގެ ގޮތުަގއި ހިމަނަންވާ

 ކުރާ ދަށްޓަކައި، ދަޢުާވކުރާ ފަރާތުންޤުޞަމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ މަ )ށ(   
ެގ ފަާރތު ދަޢުވާަގއި ހިމެނޭ ޙައްޤަކީ ެއ ފަރާތާއެކު ނުވަތަ އެ

ވާ ޙައްޤެއް ފަރާތްތަކަކަށް ލިބެން އިތުރަށް އެހެން ފަރާތަކަށް ނުވަތަ
ިއ އެ ޤަޟިްއާޔގަ ،ނުވަތަ ޙައްޤުތަެކއް ހިމެނޭ ދަޢުވާއެއްނަމަ 

ކެްއ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގޮުތގައި އެފަދަ ހުރިހާ ފަރާތްތަ
ންޖެހޭ ހިމަނަންވާނެއެވެ. ޤަޟިްއާޔގެ ޚަޞްމުންގެ ގޮތުަގއި ހިމަނަ

 ިއ އެ ތެްއގެ ގޮތުގަ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މީހަކު ަދޢުވާކުރާ ފަރާ
 އެ މީހަުކ އެ ،ޤަޟިއްާޔގައި ހިމެނުމަށް ިއޢުތިރާޟުކުރާނަމަ

 .ޤަޟިއްާޔގެ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތެްއގެ ގޮުތގައި ހިމެނިދާނެެއވެ

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާ ުނވަތަ މައްސަަލއިަގއި ހިމެނޭ ހުރިހާ  )ނ(  
ކަމެއް ފުރިހަމައަށް އަދި މުޅިން ނިންމުމަށްޓަކައި ޤަޟިއްާޔެގ 
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ކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ  ޙަޞްމެއްގެ ގޮތުަގއި ހިމަނަންޖެހޭ ފަރާތެއް
ފަރާތްތައް ޚަޞްމެއްގެ ގޮުތގަިއ ޤަޟިއްޔާަގއި ހިމެނުމަށް ކޯޓުްނ 

 ކުރާ ފަރާތަށް އަމުރުކުަރންވާނެެއވެ.ދަޢުވާ

 މައްސަލަެއއްގެ ޚަޞްމެްއެގ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ މީހަކު  )ރ(  
 ބޭނުން އެ ޤަޟިއްާޔގެ ޚަޞްމެއްގެ ޮގތުގައި ހިމެނުމަކީ ކޮންމެހެން

ތެްއ އެ އެފަދަ ފަރާ ،ކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ކަމެއް ނޫން
ޮގތުން މި  .ކޯޓަށް ލިބިގެންެވއެވެޤަޟިއްާޔއިން އުނިކުރުމުގެ ާބރު 

ބަބު ޚަޞްމަކު އުނިކުރުމަށް ނިންމައިފިނަމަ، ެއގޮތަށް ނިންމި ސަ
 ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގައި ިހމަނަންވާނެއެވެ. 

މައްސަލައެއްގެ ތެރެއަށް 
 ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުން 

ތް އޮލަޙަތު ޞްކޯޓުަގއި ހިނގަމުންދާ މައްަސލައަކާ ުގޅިގެން މަ )ހ(  .34

ިދ އެއެްއވެސް ފަރާތަކުން އެ މަްއސަލައަކަށް ތަދައްޚުުލވުމަށް 
ޚުލުުވމުެގ ފަރާތަކަށް އެ މައްސަލަިއަގއި ތަދައް އެ ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ

ށް މެޖިސްޓްރޭޓަދިނުމުގެ އިޚްތިޔާުރ މައްސަލަ ބަލާ  ހުއްދަ
 ލިބިގެންެވއެވެ.

ލަައކަްށ ފަރާތަކުން މައްސަމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ށ(  
ގަިއވާ ފޯމު ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ މި ަގވާއިުދގެ ޖަދުވަލު 

 އިންނެވެ. 23

މައްސަލައަކަށް ތަދައްޚުުލވުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  )ނ(  
ތުަގިއކަން ގޮތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅަނީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެްއގެ 

ށް އެިދ ރާތެއްގެ ގޮތުަގއިކަން ތަދައްޚުުލވުމަނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަ

 ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.

ޚުލުުވމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފަރާތަކުން ތަދައް )ރ(  
 މި  ،އެދި ހުށަހެޅުމުން އެ މައްސަލައަށް ތަދައްޚުލުކުރެވޭނީ 

 ގައި އެކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ  Dގަާވއިދުގެ އެޕެންިޑކްސް 
 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ދެއްކުމުންނެވެ. 
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ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ 
 މުއްދަތު 

ސް ޤަޟިއްާޔއެްއގަިއ ޚަޞްމަކު ހިމެނުމަށް ނުވަތަ ޤަޟިއްާޔއަށް ެއއްވެ   .35
ހުށަހެޅުމެއް  ފަރާތެއް އިތުރުކުރުމަށް ުނވަތަ ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދޭނަމަ އެފަދަ

ނިމުމުގެ  ހުށަހެޅޭނީ އެ މައްސަލަިއގެ އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުުމގެ މަރުޙަލާތައް
 ކުރިންނެވެ. މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ފެށުމަށްފަހު އެފަދަ 

ބޫލު ޤު މަހުށަހެޅުމެއް ބަލައިގަެނވޭނީ ޭއގެ ކުރިން އެ ހުށަހެޅުން ހުަށނޭޅުނީ
 ންވަރަްށ ސާބިތުކޮށްކުރެވޭ މިޤަބޫލުސަބަބެއް ޮއވެގެްނކަން ކޯަޓށް 

 ދިނުމުންނެވެ.

ތަދައްޚުލުވާ ފަރާތް 
 ޟިރުނުވުން ޙާ 

ެގ މައްސަލައަކަށް ތަދައްޚުްލވުަމށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ތަދައްޚުލްވުމު  .36
ފަރާެތއް ކޯޓުން އަންގާ ގޮތެްއގެ މަތިން ކޯޓަށް  ހުއްދަދެވި، އެ

ލިބޭ ދަޢުވާޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ، ޢަމަލުުކރާނީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ 
ާރއަާތ ފަރާތް ކޯޓަށް ޙާޟިރުނުވުމުން ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ އިޖު

 މަތިންނެވެ. އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ

އެކުގައި އަދި ވަކިން ދަރަންޏަށް 
 ޒިންމާވުން 

ވާލިބޭ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާަގއި ހިމެނޭ ދަޢު  .37
 ވަކިން ވެސް ދަރަންޏަްށ ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކަކީ އެުކގައި އަިދ 

މެނޭ ގޮތުެގ އެ ދަޢުާވއެއް ުހށަހަޅާނީ އެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ހި ،ފަރާތެއްނަމަ
 މަތިންނެވެ. 

ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ހިމެނޭ 
 ޚަޞްމަކު ވަކިކުރުން 

ތެްއ ޚަޞްމެްއެގ ގޮތުަގއި ހިމެނިފައިވާ ފަރާ ،ޤަޟިއްާޔއެްއގައި  )ހ(  .38
 ހިމެނިފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ޝަރީޢަތް ހިންގުން ލަސްވާނެ 

 ނުވަތަ އެކަމުގެ ސަަބބުން ،ކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ
ަކމަށް ޤަޟިއްާޔގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމެްއގެ ޙައްަޤކަށް އުިނކަން ލިބޭ

 ،ިކކޮށް ޤަޟިއްާޔއިން ވަ އެ ަޚޞްމަކު އެ ،ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ
ުތަގިއ ގޮއެ ގޮތުން ަވކިކުެރވޭ ޚަޞްމުގެ ބައި ވަކި ޤަިޟއްާޔއެްއގެ 

 ބެލުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ ބާރު ޯކޓަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

ޤަޟިއްާޔގައި ދަުޢވާލިބޭ ފަރާތެއްގެ ގޮުތގައި ުނވަތަ މަްއސަަލ  )ށ(  
  ،އްގެ ބައި ރައްދުވާ ފަރާތެްއގެ ގޮުތގަިއ ހިމަނާފައިވާ ފަރާތެ

އެ ޤަޟިއްާޔަގއި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ދަޢުވާލިބޭ ނުވަތަ މައްސަލަ 
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ރައްދުވާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ ބައި ނިމެންދެން ފަސްކުރުމަީކ 
ބައެްއ  އެ ،ކޯޓުގެ ނަޒަުރގައި އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ކަމަްށވާނަމަ

 ފަސްކުރުމުގެ އިޚްިތޔާރު ކޯޓަްށ ލިބިގެންވެެއވެ.

ދެ ޤަޟިއްާޔއަކުން ކޯޓަްށ  ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގައި  )ހ(  .39 ކުރުން ޙުކުމް އެކީ  ޤަޟިއްޔާ ދެ 
ިއ ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ މައްސަަލެއއް ނުވަަތ ދެ ދަޢުވާެއއް ަބލަ

 އެުކއެީކގަެއވެ. ، ޙުކުމްކުރަންވާނީ ދެ ޤަޟިްއާޔ އެއްކޮށް 

ހިމެނޭ ެވސް  ދެ ދަޢުވާގައި ުނވަތަ ދެ މަްއސަލައިަގއި (1)   
 ނުވަތަ  ؛ވުން ސުވާލަކީ އެއް ުސވާލެއް ކަމަށް

އެއް ޤަޟިްއޔާަގއި ކުރާ ޙުުކމުން އަނެއް ޤަޟިއްޔާެގ  (2)   
ޙުކުމަށް އަސަރުކުރާނެނަމަ ނުވަތަ ެއއް މައްސަަލ 

 ވުން. ެވސް ނިމޭނެ ކަމަށް އްސަލަނިމުމުން އަނެއް މަ

ހަޅާ މައްސަލަ ހުށަމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކުރާ ހާލަތުގައި  )ށ(  
 ނެއެވެ.ނުވަތަ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ރުހުން އޮންނަން ނުޖެހޭ

 ރި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ ޤަޟިއްާޔއަކީ ކޯުޓގެ ނަޒަުރަގއި ގުޅުންހު  .40 ގުޅުންހުރި ދެ ޤަޟިއްޔާ 
ދެ ދަޢުވާެއއް ނުވަތަ ެދ މައްސަލަެއއް ޝާމިލުާވ ދެ ޤަޟިްއާޔ 

ޓަްށ ކޯދެ ޤަިޟއްާޔ ބަލާނޭ ތަރުތީބު ކަނޑައެޅުުމގެ ބާރު  ،ކަމުގަިއވާނަމަ
 ލިބިގެންެވއެވެ. 

ްޞމުން ޚަމި ގަާވއިދުަގއި އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަެއޅިފައިުނވާނަމަ،  )ހ(  .41 ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޢައްޔަންކުރުން 
ނީ ާޤނޫ ،ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަީކލުން ޢައްޔަންކުރުމުަގއި

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2019/5ޤާނޫނު ނަންބަރު ކަމުަގއި  ވަކީލުން
ަނނިިވ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ އަން

 ފަރާތްތައް ކަނޑަެއޅިދާނެެއވެ.

 ؛ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް (1)   
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 ؛ލޯ ފަރމް (2)   

ހައުްސ -ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ ުމއަްއސަސާެއއްގެ އިން (3)   
 ލީގަލް ކައުންސެްލ؛ 

ާރ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކު (4)   
 ލުްނ؛އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްާޔއަކުން ޢަްއަޔންކުރާ، ޤާނޫނީ ވަކީ

 ހަުއސް-ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ އެހެްނ މުއައްސަާސއެްއގެ އިން )ށ(  
ޭވނީ ލީގަލް ކައުންސެލްއަށް އެ ހަިއސިއްޔަތުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެ 

ަސސާެގ އޭނާ ަވޒީފާއަދާކުާރ ކުންފުނީގެ ނުވަތަ މުއައް ހަމައެކަނި 
 ފަރާތުންނެވެ.

 ެއއް ުނވަތަ ފާރމްޙަޞްމެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންެގ ގޮތުަގއި ލޯ  )ނ(  
ވަީކލުން  ލީގަލް ޕްރެކްޓިްސއެއް ަޢއްޔަން ކުރެވިފަިއވާނަމަ، ޤާނޫނީ

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

ލަުކ މަދަނީ މައްސަލައެއްަގއި ަޙޞްމެއްގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީ )ރ(  
ނީ ކޯޓަށް ޙާޟިރުާވއިރު މުަވްއކިލު ނުވަތަ މުަވއްކިުލގެ ޤާނޫ
މެއް ވަކީލު)ން( ފިަޔވައި އެހެން ީމހަކު ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުން ލާޒި 

 ނޫނެވެ.

ނަމަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސެއް ޢައްޔަންކުރާ ކު ތަމްސީލުކުރަން ޚަޞްމަ )ބ(  
ޓިްސ މީހެއްގެ ނަމުގައި އެ ލީގަލް ޕްރެކް  ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާނީ އެ

   ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީެލވެ. 

 ޓަށްކޯ ،ފަރމެއްނަމަ ލޯ ޢައްޔަންކުރަނީ ތަމްސީލުކުރަން ޚަޞްމެއް )ޅ(  
 .ވަކީެލެކވެ ޤާނޫނީ ޢައްޔަންކުރާ ފަރމަކުން ލޯ އެ ޙާޟިރުވާނީ
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ލޯ ފަރމްތަކުންނާއި ލީގަްލ ޕްރެކްޓިސްތަކުންނާއި ާޤނޫނީ  (ކ)  
ިވ ވަކީލުންނަށް ކޯުޓގައި ަޚޞްމުން ތަމްސީލުކުރެވޭނީ އަންަނނި

 ވެ. ވެސް ެއއް ގޮތަކަށް ބާރުލިިބގެންނެ ގޮތްތަކުންކުރެ ކޮންމެ

  ؛ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ލިބިފައި އޮތުން (1)   

މެނޭ ހި މަޢުލޫމާތު( ަގއި ބަޔާންޮކށްފައިވާ އ) މި މާއްދާގެ (2)   
 ލިޔުމަކުން ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިްސ ނުވަތަ 

 ؛ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަންކޮށްަފިއ އޮތުން

 މުއައްސަާސއެްއގެ ުނވަތަ ޤާޫނނީ ޝަޚްޞުގެ ޤަރާަރކުން (3)   
  ؛ޢައްޔަންކޮށްފައި އޮތުން

 ( ވަނަ ނަންބަރުަގއި 3އަދި )، (2)، (1( ގެ )ކމި މާއްދާގެ ) (އ)  
ިއ ބުނާ ޕަވަރ އޮފް ެއޓަރނީ ނުވަތަ ޢަްއޔަންކުރުމުެގ ލިޔުުމގަ

 ވެ.ނުވަތަ ޤަރާރުގައި އަންނަނިވި ބައިތައް ފުރިހަމަވާންވާެނއެ

 ؛ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތުގެ ނަން (1)   

 ؛ޢައްޔަންކުެރވޭ ފަރާތުގެ ނަން (2)   

 ؛ލުދީފައިވާ ބާރުތަކުގެ ތަފްސީޢައްޔަންކުެރވޭ ފަރާތަށް  (3)   
 ަގއިވާ ގޮތަށް( Jއެޕެންިޑކްސް )ގަާވއިުދގެ 

ތަކާއި، ޢައްޔަންކުެރވޭ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން (4)   
ފަރާތުން މައްސަލަާއއި ގުިޅގެން ކުރާ ކަންކަމާިއ  އެ

ކަން ކަން ކޯޓުަގއި ދައްކާ ވާހަކަަތއް އޭނާ އަމިއްލައަށް އެ
ކޮށް ޤަބޫލު ކުރުމެކޭ ެއއްފަދައިން، އޭާނ އެކަންކަން 

 ކުރާކަން؛ ޤުތަސްދީ

 ؛ޢައްޔަންކުރި ތާރީޚް (5)   
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ޢައްޔަންކުރި ފަރާތުގެ ސޮއި އަދި އިނގިީލެގ  (6)   
 ނިޝާން/ރަސްމީ ތައްގަނުޑ؛

ރު، ހެކިންގެ ނަން، ދާއިމީ ެއޑްެރސް، ައއިޑީ ާކޑު ނަންބަ (7)   
 އުމުރު އަދި އިނގިލީގެ ނިާޝނާއި ސޮއި ނުވަތަ، ނޯޓަރީ

 ޕަބްލިކުގެ ފަރާތުން ނޯޓަރައިްސ ކޮށްފައި އޮތުން. 

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

ނީ ދެޢައްޔަންކުރަނީ ނުވަތަ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ޤާނޫނީ ވަކީލު  (ވ)  
ަތ ާވނަމަ، ޕަވަރ އޮފް ެއޓާރނީ ނުވަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކުން ކަމަށް

ގެ )ހ( ވަނަ މާއްދާ  49ޢައްޔަންކުރުމުގެ ލިޔުމާެއކު މި ގަާވއިދުގެ 
ްއެގ ތަނެ  ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަްނ އެނގޭނެ ގޮތަށް އެ އެ

ލުން  ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ކައުންސި ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުން ުނވަތަ
 ނެެއވެ.ރާރު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާޤައެކަމަށްޓަަކއި ފާސްކޮށްފަިއވާ 

ކުންފުނި، ޖަމްޢިއްޔާ، ޤާނޫނީ 
  ން ތަމްސީލުކުރުންޞު ޝަޚް 

ފަރާތެއް ަތމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ަވކީލަުކ  ކޯޓުަގއި އެ )ހ(  .42
ޓަށް ކޯ އަމިއްލައަށް ކުން ޞަޝަޚު ޢައްޔަންކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި އެ 

ރި މެއްަގއި ހުޤާޝަޚުުޞގެ ހިންގުމުގެ އިްސ މަ ޙާޟިރުވުމަށް އެ
ޝަޚުޞެއް ކޯުޓަގިއ  މީހަކު ޢައްޔަން ކުރާނަމަ، ނުވަތަ އެ

ރާތެއް ފަ  ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަީކލަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ، އެ
ޢައްޔަންކުރާނީ އެ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކުން ފާސްކޮށްަފިއާވ 

ނެވެ. އަދި ހުްއދަކުރާ ޤަރާރުގައި އަންަނނިިވ ރާރަކުންޤަ

 ހުންނަންވާނެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު

 ؛ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުގެ ފުރިހަމަ ނަން (1)   

ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފަިއވާ ެއްޑރެސް އަދި ރަޖިސްޓްރީ  (2)   
 ؛ނަންބަރު
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  ؛ލަ އަދަދުކުންފުންޏެއްނަމަ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޖުމު (3)   

 ؛ލަ އަދަދުޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ ޖުމު (4)   

ލަ ބަރުންގެ ޖުމުމިނިވަން މުއައްސަާސއެއްނަަމ މެން (5)   
 ؛އަދަދު

ކުލަބު ނުވަތަ ޖަމްޢިއްާޔެއއްނަމަ ހިންގާ ކޮމިީޓގެ  (6)   
 ؛ލަ އަދަދުމެންބަރުގެ ޖުމު

 ؛ކޯރަމް ހަމަވާ ޢަދަދު (7)   

 ؛ަބއިވެރިްނގެ ައދަދުބައްދަލުވުމުގެ  (8)   

 އޮންލައިން  ،ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތާރީާޚއި، ތަނާއި، ވަގުތު  (9)   
ޕްލެޓްފޯމެއްގަިއ ކޯލް ިއނީޝިއޭޓްކުރި ފަރާާތއި 

  ؛އިންތިޒާމުކުރި ތަން

 ކަނޑައެޅި ނިމިފަިއވާ ގޮތް؛ (10)   

ވާ މި ޤަރާރުގެ ދަށުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާ ފަރާތަށް ދީފައި (12)   
 ބާރުތަކުގެ ތަފްސީލާއި، އެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ 

 ކުާރ ފަރާތުން މައްސަލަާއއި ގުިޅގެން ހުށަހެޅުންތަކާއި، އެ
އަށް ކަންކަމާއި ކޯުޓގައި ދަްއކާ ާވހަކަތައް އޭނާ އަމިއްލަ 

  ކަންކަން ކުރުމެކޭ ެއއްފަދައިން، އޭނާ އެ އެ
 )ަގވާއިުދެގ ކުރާކަން؛ ޤުކޮށް ތަސްދީ ޤަބޫލުކަންކަން 

 ަގއިވާ ގޮތަށް( Jއެޕެންޑިކްސް 

 ؛ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ނަމާިއ ސޮއި (13)   

 ؛ސިއްކަ  (14)   

 ؛ފާސްކުރި ތާރީޚު (15)   
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 .ޢައްޔަންކުެރވޭ މީހާގެ މަޤާމް (16)   

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުަގިއ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ  )ށ(  
ޤަިޟއްާޔއަކަށް ޙާޟިރުވާނެ ފަރާތެްއ ޝަޚްޞަކުން ކޯޓުގެ 

ަތ ހަމަޖެއްސުމަށް ފާސްކުރާ ރިޒޮލިއުޝަން ނުވަތަ ޤަރާރު ނުވަ
ަގިއ  އެކަށަައޅާ ލިޔުން ކޯޓުން ޤަޫބލުކުރެވޭނީ މި މާއްާދގެ )ހ(

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވާގޮތަށް އެ ލިޔުމެއް 
ެއ ޚަޞްމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ،އޮތްނަމައެވެ. އަދި

ފަދަ އެރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްކަުމގައި ުނވާނަމަ، 
ން ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރުމަށް ަކނޑައަޅާ ޤަރާރު ުނވަތަ ނިންމު

ގެ ނޯަޓރީއަުކ ޤައުމު އޮންނަންވާނީ ެއ ލިޔުްނ ދޫކުރި 
 ނޯޓަރައިޒްކޮށްަފއެވެ.

ޝަޚްޞަކުން ކޯޓަށް ޙާޟިުރވުމަްށ ފަރުދެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ  )ނ(  
ރާތެްއ ފަޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ ފަރާތަށް ޯކޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެހެން 

 ހަމަނުޖެއްސޭނެއެވެ. އަދި ަފރުދެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް 
ބާރު  ތަމްސީލުކުރުމަށް ޢައްޔަންކުާރނެ ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ 

ރެވޭނެެއވެ. ވާލެއް ނުކުބާރު އެެހން މީހަކާ ހަ ލިބިފައިވާ މީހަކަށް އެ
 ނަމަވެސް، ޚަޞްމަކު ތަމްީސލުކުރުމަށް ލޯ ފާރމްއެއް ުނވަތަ 

ތްޭދ ލީގަލް ޕްރެކްޓިްސއެއް ުނވަތަ ހިލޭ ސާބަހަށް ޤާނޫނީ ޚިދުމަ 
އްގެ ުނވަަތ ޖަމްއިއްާޔއެއް ަޢއްޔަންކޮށްަފއިވާ ހާލަތުގައި އެ ފަރމްއެ 
 ޟިުރވާނޭ ޕްރެކްޓިސްެއއްެގ ނުވަތަ ަޖމްއިއްާޔގެ ފަރާތުން ޙާ

 ނޑަެއުޅމަކަށް ހުރަހެއް ނެތެވެ.ވަކީލަކު އެ ތަނުން ކަ

މީހެއްގެ ޤަރާރަކުން ޯކޓަްށ  ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީައކުން ނުވަތަ އެ )ރ(  
ަތނުެގ  ޙާޟިރުވުމަށް ޤާނޫނީ ަވކީލަުކ ހަމަޖެއްސުމުގެ ބާރު އެ

ތަނެއް އުފެއްދި ޤާނޫނުަގިއ  މެއްގައި ހުންނަ މީހަކަށް، އެޤާމަ
ުނވަތަ ހިންގާ ަގާވއިުދގަިއ ތަނެްއގެ ދުސްތޫުރގައި  އެނުވަތަ 
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ބާރުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ވަީކލުްނ  ލިބިދީފައިވާނަމަ، އެ 
 ޢައްޔަންކުރުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅަެއވެ. 

 ޢައްޔަންވެވޭ ފަރާތް ވަކި 
 ލިޔުމަކުން އެއްބަސްވުން 

ތިން ކޯޓުަގިއ ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަްނކުރާ ލިޔުމުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުެގމަ  .43
ގަިއ މު ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލު ޤަބޫލުކުރާކަމަށް އެ ލިޔުމުޚަޞް

ލުކުރަން މު ތަމްސީޞްއެ ލިޔުުމގައި ޮސިއކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި، ޚަ ،ބަޔާންކޮށް
 އިޚްތިޔާުރ ލިޔުަމކުން  ކޯޓަށް އެްނުގމުގެ ކުރާކަން  ވަކިޤަބޫލުޤާނޫނީ ވަކީލު 

 ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

ތަމްސީލު ކުރަމުންދާ 
  މައްސަލައަކުން ތަނާޒުލުވުން 

ން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ުނވަތަ ިމ ަގވާއިދާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުެގމަތި )ހ(  .44
ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތެްއ 

ގެ ނޯޓިްސ ބެއް ނެތި އަދި އެކަީށގެންވާ މުއްދަތެއް އެކަީށގެންވާ ސަބަ

 .އެވެދިނުމަކާ ނުލައި އެ މައްސަލައަކުން ތަނާޒުލުެވގެން ނުވާނެ 
ސަލަިއެގ މައްސަލަައކުން ތަނާޒުލުވާން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެ މައް ،އަދި

  އަުޑއެހުން ތާވަލުކުެރވިފަިއާވ ދުވަހުެގ މަދުެވގެން ަރސްމީ
 ށާއިޚަްޞމަތަނާޒުލުވުމުގެ ނޯޓިސް )ހަތެއް( ދުވަސް ކުރިން  7

 ކޯޓަށް ފޮނުވަންވާެނއެވެ.

ދާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލައެްއގައި ތަމްސީލުކުރަުމން )ށ(  
ވަކީލަކު މައްސަަލއިން ތަނާޒުލުވާނަމަ، މި ގަާވިއދުެގ 

 ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 24ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 

ުކ ޚަޞްމަކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލަެއއްަގއި  )ނ(  
 ތަމްސީލުކުރަމުންދާ ވަކީލަުކ މައްސަލައިން ތަނާޒުލުާވނަމަ، 

އެ ޚަޞްމުއަށް ނުވަތަ އެ ޚަޞްމު ކޯޓުަގއި ތަމްސީލުކުުރމަށް 
އަލުން ޢައްޔަން ކުެރވޭ ޤާނޫނީ ވަކީލާއި މައްސަަލިއގެ ފައިުލ 

ގައިވާ ލިޔުމުންނެވެ.  25މު ހަވާލުކުރަންވާނީ ޖަދުވަލުަގިއާވ ފޯ
ތަނަށް ކަން ހިނގާފައިވާ ޮގތުެގ  އަދި މައްސަލަިއގައި އެހާ

ތަފްސީލީ ލިޔުމެއް ފައިލުަގއި ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ލިޔުުމަގިއ 
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މައްސަލަިއގެ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހަމައަށް ހުރިކަމަށް ތަނާޒުލުާވ 
 ރަްނާވނެއެވެ. ވަކީލު ބަޔާންކޮށް ޮސއިކު

ން ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ވަކީލު
  ޚިލާފުވުން 

ުކރުމަށް ކު ތަމްސީލުޚަޞްމަކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަަލއެްއގައި  )ހ(  .45
ންަގނޑާ ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ ޤާނޫނީ ވަީކލަކު، ވަކީލުްނގެ ސުލޫކީ މި

ނުެގ ކަމަށް ބެެލވޭނަމަ، މަދަނީ އިޖުރާއަުތގެ ޤާނޫ  ޚިލާފުވެއްޖެ
ން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެ ަމތިއި ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަ  421

 ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންެވއެވެ.  

ކީލަުކ ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތެއްގައި މައްސަލަ ހިންގުމަށް ޤާނޫނީ ވަ )ށ(  
ަލއިެގ ދަތިކުރާނަމަ ނުވަތަ މައްސަލަ ލަސްކުރާނަމަ، ނުވަތަ މަްއސަ

ގަިޑތަާކ ކަނޑައަޅާ ސުންއެިކއެކި އިޖުރާއަތުަތއް ހިންގުމަށް ކޯޓުން 

ލާފު ޚިނުކުރާނަމަ، ނުވަތަ ކޯޓުަގއި އަދަބާ  އެްއގޮތަށް ކަންކަން
ޢަމަލެއް ހިންގާނަމަ ނުވަތަ އެކަށީގެންނުވާ ބަްސމަުގ 
 ބޭނުންކުރާނަމަ، ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމް ނަހަމަ ގޮތުގައި 

ށް މެޖިސްޓްރޭޓަބޭނުންކުރަމުންދާކަން މައްސަލަ ބަލާ 
ެއ  މަ، ކަނޑަެއޅޭ ަވކި މުއްދަތަކަށް އެ ވަކީލު ފާހަގަވެއްޖެނަ

ކީުލ ވަ މައްސަލަެއއްަގއި ކޯޓަށް ޙާިޟރު ނުވެވޭ ގޮތް ހެދުމާއި އެ 
ބަދަލުކުރުމަށް އެންގުމުެގ އިޚްތިޔާރު އެ މައްސަލަ ބަލާ 

ނީ ލިބިގެންވެެއވެ. އަދި އެ ފަރާތަކާމެދު މަދަ  ރޭޓަށްމެޖިސްޓް
ޅުމުގެ އެ ގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު ވަނަ މާއްދާ 45އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
 ށް ލިބިގެންެވއެެވ.ލާ މެޖިސްޓްރޭޓައިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަ

މި ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުާރ ވަކީލުްނގެ ސުލޫކީ މިްނގަނުޑ  )ނ(  
ންިސލުން ޢަމަލުކުާރނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބާ ަކއު ންޓުމިކޯބެލުމުގައި 

ާޤނޫނީ ( R-118/2021ގަާވއިދު ަނންބަރު  އެކަށަައޅާފަިއވާ
 ކަށެވެ.ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ހަމަތަ )ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ ަގާވއިދު
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ކު ތަމްސީލުކުރުމަށް ޚަޞްމަ 
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނޭ 

 ވަގުތު 

ލަުކ މަދަނީ މައްސަލަތަކުަގއި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީ  )ހ(  .46
ުޢާވލިބޭ ުކގަެއވެ. ދަފޯމާއެ ޢައްޔަންކުރާ ިލޔުން ހުށަހަޅާނީ ދަޢުވާ

ހަޅާނީ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާ ލިޔުން ކޯޓަށް ހުށަ
ކަށް ދަޢުވާގެ ަރއްދު ހުށަހަޅާ ޯފމާއެކުަގެއވެ. އަދި މައްސަަލއަ 

ވެސް ގޮަތކުން  ނޫން ތަދައްޚުލުވާ ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ އެ
މައްސަލައަށް އިތުރުކުެރޭވ ޚަޞްމުން ޤާނޫނީ ަވކީލަުކ 

ށަހަޅާިއރު، އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ކޯޓަށް ހު ،ޔަންކުރާނަމަޢައް
 ެއވެ. ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަންކުރާ ިލޔުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެ

ޓުެގ ކޯ  ،ކު ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނަޑއެޅިފައިުނވާނަމަޚަޞްމަ )ށ(  
ކު އަމިއްލައަްށ ޚަޞްމައެންމެހައި މަރުޙަލާތަކަށް އެ 

ދާ ސީޙާޟިރުވުމަށްޓަަކއި ކޯޓަށް ާޙޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވާނީ 
ށެވެ. ޤާނޫނީ ވަކީަލކު ޢަްއޔަންކޮށްފަިއވާނަަމ ޚަޞްމައެ 

 ެވ.ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވާީނ ހަމައެކަނި ޤާނޫނީ ވަކީލަށެ
ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުުރ 

 ށްޚަޞްމަ، ޙާިޟރުވުމުގެ އަމުރު ސީދާ ރައްދުނުކުރެިވއްޖެނަމަ
 ފޮނުވުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ޞްމަކު ތަމްސީލުކުުރމަށް ޤާނޫނީ ވަީކލަކު ޚަ )ނ(  
ާޅ ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާނަމަ، ޚަްޞމުގެ ފަރާތުން ކޯޓަްށ ހުށަހަ

 އި ޮސިއކުރާނީ ޤާނޫނީ ވަކީލެވެ.އެންމެހައި ލިޔުންތަުކގަ

ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުދި ތިން ލައްކަ 
 މަދަނީ މައްސަލަ 

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

ޚަޞްމެއްގެ ބަލި ހާލަތު ހުރިގޮތުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އުޒުރުވެރިވާ ިސއްީހ 
ހާލަތެއް ހުރިކަމަށް ޑޮކްޓަަރކު ބަޔާންކުރާ ހާލަތުަގއި، އެ ޚަޞްމެްއގެ 
 ދަރިއަކަށް ނުވަަތ މަންމައަށް ނުވަތަ ބައްަޕއަށް ނުވަތަ އެްއބަނޑުއެއްބަފާ 

އުޚްތަކަށް ނުވަތަ އަަޚކަށް ެއ ޚަޞްމެއް ކޯޓުަގއި ތަމްސީލުކުރެވިދާނެެއވެ. 
މިގޮތަށް ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރާނަމަ، އެ ފަރާތެއް 
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( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އވަނަ މާއްދާގެ ) 42ޢައްޔަންކުރާނީ މި ަގވާއިުދގެ 
 މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުމަކުންނެވެ. 

ކު ޚަޞްމަ ވަކީލު ނުވަތަ 
 ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް ވަކިކުރުން 

ނިވި ޞްމަކު ތަމްސީލުކުރަން ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ ފަރާތް އަންނަޚަ (ހ)  .48
 .ޙާލަތްތަކުގައި ވަިކކުކުރުުމގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންެވއެވެ 

 ؛ހުންޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމާ ޚިލާފުވެގެން ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެ (1)   

 ؛ރުމަތް ކެނޑުން ޙުކޯޓުގެ  (2)   

އް ލޫމާތެޢުމުވައްކިުލގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ދޭންޖެހޭ މަ (3)   
 ؛ދީފައިނުވާކަމަށް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކުން ބުނުން

ްށ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ވަކީލު ކެންސަލްކުރުމަ (4)   
 .މުވައްކިލު އެދުން

ަތ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް ނުވަމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮަތށް  (ށ)  
އިުލގަިއ ފަވަކީލު ވަކިކޮށްފިނަމަ ަވކިކުރި ސަބަބާއެކު މައްސަަލިއގެ 

 ވާނެެއވެ.އެކަން ނޯޓުކުރަން 

ނަމަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްަސލައެްއގެ ޚަޞްމަކު ނިޔާެވއްޖެ )ހ(  .49 ޚަޞްމަކު ނިޔާވުން 
ން ލިުޔމު އެކަން ލަސްނުކޮްށ ެއ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުން

 ކޯޓަށް އަންގަްނވާނެެއވެ.

 ޚަޞްމަކު ނިޔާވެއްޖެކަން ޯކޓަށް އެނގޭ ދުވަހުން ފެށިގެްނ  )ށ(  
)ހަތެއް( ުދވަހުގެ ތެޭރގައި ަމއްސަލަިއގެ ޝަރީޢަްތތަްއ  7

 ިދ މެދުކަނޑާލުމަށްޓަކައި ައޑުެއހުމެއް ބާއްވަންވާެނއެެވ. އަ
ޯކޓުން  ޙާޟިރުކުރުމަށްކު ޘަ މި އަޑުއެހުމަށް ނިޔާވި ޚަޞްުމގެ ވާރި

 މަސައްކަތްކުރަްނވާނެ ެއވެ.

ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިްނ  84މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ނ(  
މަރުހޫމުގެ ވާރިުޘންެގ  ،މައްސަލަެއއްގެ ޚަޞްމަކު ނިާޔވެއްޖެނަމަ
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ފަރާތުން ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި ެއ 
)ހަތެއް( ުދަވހުެގ  07މައްސަލަ ކޯޓުން ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ތެރޭގައި އެކަން ކޯަޓކަށް އަްނގަންވާނެ އެވެ. 

  
 

 

ނީ ހިނގަމުންދާ މައްސަލައިަގއި ޚަޞްމަކު ނިޔާވެއްޖެނަމަ، ަމދަ )ރ(
ާވ ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައި  84ޤާނޫނުގެ އިޖުރާއަތުގެ 

ން ވާރިޘުން ކަނޑަެއޅުމުގެ އިުޖރާއަތު އެ މައްސަލަެއއް ބަލަމު
ުރމަކީ ގެންދާ މެޖިސްޓްރޭޓް ެއ މަްއސަލައިެގ ތެރޭަގއި ފުރިހަމަކު

 ހުއްދަކަމެކެވެ.

ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު ލިބިގެންވާ 
 ފަރާތްތައް 

ންާވނަމަ ނީ ދަޢުވާތަކުން އިމްތިާޔޒް ލިބިގެޤާނޫނެއްގެ ދަށުން މަދަ )ހ(  .50
ވާަނމަ، ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ޑިޕްޮލމެޓިކް އިމްތިާޔޒު ލިބިގެން 

އެފަދަ ފަރާތެއްގެ މަްއޗަށް މަދަނީ އެއްވެސް ދަޢުާވެއްއ 
 އުފުލައިގެންުނވާނެެއވެ.

ާޔުޒ މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއިާވ ޮގތުގެމަތިން ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތި )ށ(  
ގެްނ ލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކުގެ މަްއޗަށް މަދަނީ ދަޢުވާ އުފުލައި

ނުވާނެކަމުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި ވީނަަމވެސް އަންަނނިިވ 
ަތކަށް ޙާލަތްތަކުގައި ޑިޕްލޮމެިޓކް ިއމްތިޔާޒް ލިބިގެންވާ ފަރާތް

 ލިބިފައިވާ 
 އެވެ.ކް އިމްތިާޔޒު ދޫކޮށްާލފައިވާ ކަމަށް ބެލެވިދާނެ ޑިޕްލޮމެޓި

 ؛ކުރިން ލިޔުމުން އެއްބަްސވެފަިއ އޮތުން (1)   

ވާެއއް ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިާޔޒު ބޭނުްނނުކޮށް ކޯޓަކަށް ދަޢު  (2)   
 ؛ހުށަހެޅުން

އެ ފަރާތުގެ މަްއޗަްށ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ  (3)   
އިޚްތިޞާޞް ޤަބޫލުކޮްށ މައްސަލަެއއްަގއި ކޯުޓގެ 

 ؛ކުރުންދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ގޮތުަގއި ޖަވާބުދިނުމަށް ޤަބޫލު
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ހެްނ އެއިމްތިޔާޒު ލިބިގަތުމަށް އަޅާ ފިޔަވަެޅއް ފިޔަަވއި،  (4)   
ދަ އެްއވެސް ގޮތަކަށް އެ މަްއސަލައަށް ތަދައްޚުުލވުންފަ

 ގޮތަކަށް އެ ަމއްސަލަިއަގއި ބައިވެިރވުން.

 ފަސްވަނަ ބައި  

 ދަޢުވާ ހުށަހެޅުން 

ދަޢުވާކުރުމުގެ ކުރިން ނޯޓިސް 
 ދިނުން 

ެވގެްނ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކޯޓަށް ަދޢުވާ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުގެ މަދު )ހ(  .51
ާވ )ހަތެއް( ދުވަސް ކުރިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  7ރަސްމީ 

 މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތުން ދަޢުވާ ކުރަން އެދޭކަން ހާމަކޮށް
ްސ އްދުުކރަން ގަސްތުކުރާ ފަރާތަށް ނޯޓިސިޓީއަކުން ދަޢުވާ ރަ

ކުުރމަށް  ދޭންވާނެއެެވ. މުއާސަލާތް ނުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި ދަޢުާވއެއް
ވާނެެއވެ. ހުރަސްއަޅާ މާއްދާެއއް ކަުމގައި މި މާއްދާ މާނަކޮށްގެން ނު

ނުން ދި އަދި ައވަސް ަމއްސަލަެއއް ކަމަށް ވާނަމަ މިފަދަ ނޯޓިހެއް 
 ލާޒިމު ނުވާނެެއވެ. 

 ؛ހުށަހަޅަން ގަސްތުކުރާ ދަޢުވާެގ ޚުލާޞާ (1)   

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ކިބައިން  (2)   
 ެއދޮޭގތް؛          

 ކަން.މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭުރގައި ހަްއލުކުރުމުގެ ނިޔަތް އޮތް (3)   

ށަހަޅާ ކޯޓުގެ ަވގުތީ ފަރުވާގެ ފިަޔަވޅެއް އަަޅއިދިނުމަށް އެދި ހު )ށ(  
ލެައްއ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ދުސްތޫރީ މައްސަ

ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ އިޚްތިލާފެއް ނެތް ބާވަތުެގ 
 ޯނޓިްސ މައްސަލަތަކާ ގުިޅގެން ދަޢުވާުކރުމުގެ ކުރިން ފޮނުވަންޖެހޭ

 ފޮނުވަން ނުޖެހޭނެއެވެ.
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ގެ )ހ( މި މާއްދާ ދަޢުވާ ރައްދުކުރަން ގަސްުތވެަފއި އޮތް ފަރާތުން )ނ(  
އަްށ ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ނޯޓިހަްށ ދޭ ޖަވާބުގައި މުޅި ދަޢުވާ

 ނުވަތަ ދަޢުވާގެ ަބޔަކަށް ެއއްަބސް ވެވިދާެނއެވެ.  

ޖަާވބާިއ  ދަޢުވާ ކުރަން އެދޭކަން ހާމަކޮށް ފޮނުވާ ނޯޓިސް އާއި ޭއގެ )ރ(  
 އެ ނޯޓިްސއާ ގުިޅގެން ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގަިއ ބަދަލުުކރެވޭ 

 ިދ އަމުވާސަލާތުތަކަކީ އިމްތިާޔޒު ލިބިގެންވާ ލިޔުންތަކެެކވެ. 
ހަޅަިއ، އެ މުވާސަލާތުތައް ެއްއވެސް މަރުޙަލާއެއްަގއި ކޯޓަށް ހުށަ

 ުޓގައި ބަހުްސކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ.އެއާމެދު ކޯ

ޢުވާ ކޮންމެ ދަޢުވާެއއްަގއި ދަޢުާވ ބިނާކުރާ ސަބަބެއް ުނވަތަ ދަ  )ހ(  .52 ދަޢުވާ 
ސަަބބަީކ  ބިނާކުރާ ސަބަބުތަކެއް ހުންނަންވާނެެއވެ. ދަޢުވާ ބިނާކުރާ

 އެއް ޚަޞްމަކު އަެނއް ޙަްޞމެއްގެ މަްއޗަށް ކޯޓުަގއި ަދޢުވާ
އި  ބަ އް ލި ޤު  އް ޙަ ގެ  މު ލު ފު  ދޭ ނުވަތަ އަެނއް ޚަޞްމު ިޒންމާއު

 އުފުލުން ލާޒިމުކުރުވާ ވާޤިޢާ ނުވަތަ ވާޤިޢާތަެކވެ.  

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

 އަނެއް ފަރާތުން ވެފަިއވާ ޚިާލފު؛ އަދި  (1)   

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހޯދަން އެދޭ ޤާނޫނީ ފަރުވާ. (2)   

ލަަތކުން އެއް ވާޤިޢާތަކެްއގެ މަްއޗަށް ިބނާވެފަިއވާ ނުވަތަ އެއް ހާ )ނ(  
ކަްނ އުފެދިފައިާވ ދަޢުވާތަްއ ެއްއ ފޯމަކުން ހުށަހެޅުމަށް އިސް

 ދޭންވާނެއެެވ.

ދަޢުވާ ފޯމަށް ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ބަޔާންަތކަށް އެްއވެްސ    .53  ފޯމު އިޞްލާޙުކުރުން  ދަޢުވާ 
އިޞްލާޙެއް ގެންނަނަމަ އެ ޯފމެއް ނުވަތަ ބަޔާެނއް ކޯޓަށް ފޮނުާވ 

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެ އިޞްާލޙެްއ  7ތާރީޚުން ފެށިގެން 
ގެންނަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ. އެ ުމއްދަތަށްފަހު ދަޢުވާއަްށ 
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ގެ ަބޔާނަކަށް ިއޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެެނވޭީނ ނުވަތަ ދަޢުވާ
 މައްސަލަ ބަލާ މެޖިސްޓްރޭޓް އެގޮތަށް ހުއްދަދީފިނަމަެއވެ. 

ތް ފޯމުގަިއ ކޮންމެ ދަޢުވާއަކާ އެުކަގއި އެ މައްސަލަިއގައި ކަންހިނގާަފއިވާ ގޮ  .54 ދަޢުވާގެ ތަފްސީލު 
 ގޮުތގެ ތަފްސީލު ހިމަނަންވާނެއެވެ. ަމއްސަލަިއގަިއ ކަންހިނގާފަިއވާ 

މާތުތައް ލިޔަންވާނީ ކަން ހިނގި ތާރީުޚތަކުގެ ތަރުތީބުން އަންނަނިވި މަޢުލޫ
 ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

  ދަޢުވާ ބިނާކޮށްފަިއވާ ސަބަުބ އެ މަްއޗަށް ބަރޯާސވާ ުނވަތަ  )ހ(  
  ؛އެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ބިާނކުރާ ހުރިހާ ވާޤިޢާތަކެއް

ވާތައް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދިފާޢު ކުރަންޖެހޭ ދަޢުވާ ނުވަތަ ދަޢު )ށ(  
ތަށް ދެނެގަތުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދަުޢވާލިބޭ ަފރާ

 ތުހުމަތުކުރެވޭ ވާޤިޢާތަކާބެހޭ ެއކަށީގެްނވާ މަޢުލޫމާތު. 

ބިނާކުރާ ސަބަބު  ދަޢުވާ 
   ބަޔާންކުރުން

ޓުން ބަާޔންކޮށްފައި ނެތް ދަޢުވާެއއް ކޯ ދަޢުވާ ބިނާކުރާ ސަބަބު  )ހ(  .55
 ކުރިއަށް ނުގެންެދވޭނެެއވެ.

މަށް ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ުނވަތަ މަްއސަލައިެގ ޖަވާބު ަތއްޔާުރ ުކރު )ށ(  
ބަިއކަްނ ބޭނުންވާ ވަރަށް މަޢުލޫމާތު ނެތްނަމަ ނުވަތަ ދަޢުވާއަކީ ކޮ

ވިސްނަިއ ނުގަެނވޭހާ ސާުފނޫންނަމަ ނުވަތަ ކޯޓުން ޮގތެއް 
އަޅަންޖެހޭ ޚުޞޫމަތެްއ އޮތްކަމަށް ނުފެންނަނަމަ، ެއ ކަނޑަ

 ދަޢުވާއަީކ ހިންގަިއ ގޮެތްއ ކަނަޑއެޅުމަށް ެއކަށީގެްނނުވާ 
ރު ޯކޓަްށ ބާދަޢުވާއެއް ކަމުަގއި ކަނޑަައޅަިއ، ދަޢުވާ ބާޠިލުކުރުުމގެ 

 ލިބިގެންެވއެވެ. 

ދަޢުވާ ބިނާކުރާ ސަބަބެއް ަބާޔންކޮށްފައި ނެތް ދަޢުވާެއއް ަކމަށް  )ނ(  
ނުވަތަ މި މާއްދާގެ )ށ( ަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން ދަޢުާވއަކީ ިހންގަިއ 
ގޮތެްއ ކަނަޑއެޅުމަށް އެަކށީގެންނުވާ ދަުޢވާެއއް ކަމުަގިއ 
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ޝަރީޢަތުން ނިންމަންވާނީ އެ މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަާލ 
 ނެވެ.ފެށުމުގެ ކުރިން

ާވ އެ ދަޢުާވއަކީ ހިންަގއި ގޮެތއް ކަނަޑއެޅުމަށް އެކަީށގެންނު )ރ(  
، ނުވަަތ ދަޢުވާއެއް ކަުމގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ
ކޮށްފަިއ ދަޢުވާ ބިނާކުރާ ސަބަބެއް ދަޢުވާގެ ލިޔުންތަުކަގއި ބަޔާން

އްުސމެްއ ޖެ ނެތްނަމަ، ނުވަތަ އެ ދަޢުވާެއއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ
ުނވަަތ ، ނުވަތަ ތުރާލެއް ކުރުމުގެ ގޮުތން ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ

އެ ދަޢުާވކޮށްފަިއވަނީ ކޯުޓގެ އިޖުރާއަތު ނަހަމަގޮުތަގިއ 
ކުުރމަށް ބޭނުންކުރުމަށް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެ ދަޢުވާ ބާޠިލު

ން އެދި އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމުގަިއ ލިޔުމުން ނުވަތަ އަނގަބަހު 
ޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މިފަދަ ދަ

ބެހޭ ހުށަހެޅުމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެްއ ނިންމަންވާނީ އެ ނުކުާތއާ 
ތު ޚަޞްމުންނަށް ޞަގޮތުން ވާަހކަދެއްކުުމެގ ފުރު

 ދިނުމަށްފަހުގައެވެ. 

ޫނނުެގ ޤާފައިސާ ހޯދުމުގެ ދަޢުާވއެްއގަިއނަމަ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ  )ބ(  
ެގ ޚާއްޞަ ާބަވތު ،މާއްދާަގއި ބަޔާންުކރާ ތަފްސީލާއި ވަނަ 92

ނަ ވަ 94ދަޢުވާތަކުގެ ތެެރއިން މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
 ވަނަ މާްއދާގައި ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވާ  98މާއްދާއިން 

 ދަޢުވާތަކުަގއި އެ މާއްދާތަކުަގއި ބަޔާްނކުރާ ތަފްސީލުތައް 
ޔާްނ ދައިން ތަފްސީލުތައް ބަދަޢުވާަގއި ހިމަނަންވާނެއެވެ. އެފަ

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

އިޚްތިލާފު އޮންނަ ބާވަތުގެ 
 މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ ފޯމު 

 އިޚްތިލާފު އޮންނަ ބާވަތުގެ ޢާންމު މަދަނީ ދަޢުވާ ހުށަހަޅާނީ  )ހ(  .56
އިންނެވެ. މި ފޯމުގަިއ  01މި ގަވާއިުދގެ ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 

ވަަނ  92ވަނަ މާއްދާއާއި  91މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
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ވަނަ މާްއދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މަޢުޫލމާތު  93މާއްދާ އަދި 
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ަފއިާވ ށްވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 97މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
ނިާޔެގ އެހެން މީހެއްގެ އިހުމާލުން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ޖިސްމާނީ އަ

ްނނެވެ. އި 14ދަޢުވާ ހުށަހަޅަނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 
ގަިއ ވަނަ ާމއްދާ  97މި ފޯމުގައި މަދަނީ އިޖުރާއަުތގެ ޤާނޫނުެގ 

 91ގެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަޢުލޫމާތާއި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު 
  ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ަމޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ށްަފއިާވ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 96މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ނ(  
 ޖުޑިޝަލް ރިވިއުގެ މައްަސލަތައް ހުށަހަޅަނީ މި ގަވާއިުދގެ 

ރާައތުެގ އިންެނވެ. މި ފޯމުގައި މަދަނީ އިޖު 15ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 
 މަދަނީ ލޫމާތާއިޢުވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަ 96ޤާނޫނުގެ 

ލޫމާތު ަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ މަޢު 91އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ވަނަ މާއްާދަގިއ  94މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ރ(  
ަގިއ ބުގޮތުގެ މަތިްނ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދެވަަނ ބާ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ްއެވސް އެނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އަސާސީ ަޙއްެޤއް
ފިނަމަ އެ ނުވަތަ ހިފަހައްޓައި މީހެއްގެ ކިބައިން ނިގުަޅއިގެްނފިނަމަ

ހޯދުމަށްޓަކަިއ  މައްސަލައަށް އިންސާުފެވރި ޙައްލެއް
 ޯކޓަށް ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ކުރާ ދަޢުވާ  65ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

. މި އިންނެވެ  01މި ގަވާއިުދގެ ޖަދުވަލުަގއިާވ ފޯމު  ހުށަހަޅަނީ
ދަނީ މާއްާދ ާއއި މަ  91ފޯމުގައި މަދަނީ އިޖުާރއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ  94އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫުނގެ 
 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެެވ.

އިޚްތިލާފެއް ނެތް ބާވަތުގެ 
 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު 

ވަނަ ބާބުަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ އިޚްތިލާފެްއ  15މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ   .57
ނެތް ބާވަތުގެ މައްސަލަތަުކެގ ތެރެއިން އަންނަނިވި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަްއ 
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ހުށަހަޅާނީ ތިރީގައި މި ަބޔާްނކުރާ ފޯމުތަކުންނެވެ. އަދި މަްއސަލަ ހުށަހަޅާ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  169ގެ ފޯމުގައި މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނު

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަޢުލޫމާތާއި މި ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކޮށްަފިއވާ މަޢުލޫމާތު 
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 16މު ތަރިކަިއގެ މައްސަލަތައް މި ގަވާއިުދގެ ޖަދުވަލުަގއިވާ ފޯ )ހ(  
 ؛އިން

ދުެގ ގަާވއި ބިންބައިކުރުމާއި މުދާ ވަކިކުުރމުގެ މައްސަލަތައް މި  )ށ(  
 ؛އިން  17ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 

ދުެގ ްއޔަތުން ދިނުމުގެ މައްސަލަތައް މި ަގާވއި ވަޞިހިބަ ނުވަތަ  )ނ(  
 ؛އިން  18ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 

 މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމުެގ މައްސަލަތައް މި ގަވާިއދުގެ  )ރ(  
 ؛އިން  19ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 

މެދު ބިން )ބިމުގެ މާނަިއގެ ތެޭރަގއި އެއްމެދު އިމާރާތާއި އެއް  )ބ(  
ިރކަން އިމާރާތުގެ ފްލެޓްތައް ހިމެނޭ( ވިްއކުމާއި ބިމުގެ މިލްުކވެ

  ބަދަލުކުރުމުގެ މައްސަލަަތްއ މި ަގވާއިުދގެ ޖަދުވަުލގަިއވާ 
  ؛އިން 20ފޯމު 

ްސ ވެ ތަރިކަ މުދަލެއްގެ ުނވަތަ ވިަޔފާރިއެްއގެ ނުވަތަ އެ ނޫން  )ޅ(  
 ލަތަްއ މުދަލެއްގެ ެއޑްމިނިސްޓްރޭޓަަރކު ޢައްޔަން ކުރުމުގެ މަްއސަ

 ؛އިން 21މި ގަާވއިދުގެ ޖަދުވަުލގަިއވާ ޯފމު 

ަވިއ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ާބވަތްތަުކގެ މައްސަލަތައް ފިޔަ  )ކ(  

ްއ އިޚްތިލާފެއް ނެތް ބާވަތުގެ އެހެނިހެން މަދަނީ މައްސަލަތަ
 ހުށަހެޅުމަށާއި، އަމުރުތަްއ ހޯދުމަށާއި، ކޯުޓގެ ނިންުމމެއް

 ހަޅާނީ އޮންނަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމައިދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަ
 އިންނެވެ. 22ވަުލގަިއވާ ޯފމު މި ގަާވއިދުގެ ޖަދު
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ިށގެްނ ފެމަޤުބޫލު އުޒުރެއް ނެތްނަމަ، މުވައްރިސު ިނޔާވި ތާރީޚުން  )ހ(  .58  ތަރިކައިގެ މައްސަލަ 
)ސަތޭކަ އަށްޑިަހއެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަރިަކިއެގ  180

 ެނއެވެ.ން މަސައްކަްތކުރަންވާރިޘުމައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ވާ

ޙަތު ތަރިކަިއގެ މައްސަލަ ހުށަހެޭޅނީ ވާރިޘަކަށް ނުވަތަ މަްޞލަ )ށ(  
ންގެ އޮތް ފަރާތަކަެށވެ. ތަރިަކިއެގ މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ވާރިޘު 
ޖާެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުއްޖެްއެގ ފަރާތުންނަމަ، އެ ކުޑަކުއް 

ަލ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިޔާއަށް ތަރިަކއިގެ މަްއސަ
 ނެއެވެ.ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާ

ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ 
  ފޯމުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު 

މާތު ތަރިކަިއގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫ  )ހ(  .59
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ؛މަރުހޫމުގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި އަިއޑީ ކާޑު ނަންބަރު (1)  

 (؛)އެނގިހުރި މިންވަރަކުންވާރިޘުންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  (2)  

 މަރުހޫމުގެ މަރު ސާބިތުވާ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ހެކި؛ (3)   

ތަރިކަިއގައި ހުރި މުދަލާިއ ފައިސާ އަިދ ޙައްޤުަތއް  (4)   
 )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން(

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

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

ތަރިކަިއގައި ހުރި މުދާ ހުރި ތަންތަނާއި އެ މުދާ  (7)   
 ން(؛ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ފަރާތް )އެނގިހުރި މިންވަަރކު
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 އެ ތަރިކަިއގައި ހުރި މުދަލުގެ ތެރެއިން ރަހުނެއް ނުވަތަ (8)   
މަ ނޫން ވެސް އިލްތިޒާމެއް އުެފދިފައިވާ މުދަލެއް ހުރިނަ

   އެ މަޢުލޫމާތު )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން(؛

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

 ބަލަހައްޓާ ފަރާތާއި، ލިބެމުްނދާ އާމްދަނީގެ ތަފްސީލު
 )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން(.

މުދަލުން ލިބޭ ބައި  ވާރުތަ 
ވާރިޘުން އެކަކު އަނެކަކަށް 

 ހަދިޔާކުރުން 

ން ލިބޭ ކަށް ތަރިކައިއްސަލަިއގެ ތެޭރަގއި ެއއް ވާރިޘު ތަރިކަިއގެ މަ )ހ(  .60
 ާރނަމަ، ކަށް ހަދިޔާ ކުއެހެން ވާރިޘަ އިަގއި ހިމެނޭ ބައި ެއ ތަރިކަ 

ިއ އެ ޤަޟިްއޔާގެ ތެޭރގައި ަހދިޔާކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ހިންގަ 

 ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ކަނަޑއަަޅންވާނެެއވެ. 

އިެގ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ތަރިކަިއގެ މަްއސަލަ  )ށ(  
ހަިދޔާޭދ ، ހަދިޔާކުރާނަމަތެރޭގައި އެއް ވާރިޘަކު އަނެއް ވާރިޘަކަށް 

 ވެ.ފަރާތުގެ ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ޝަރީޢަތުން ބަލަން ނުޖެހޭނެއެ

 ތަކެްއޗަީކ އަސްލު މިލްކުވެިރޔާ މަރުވެ، ޭއނާގެ ތަރިކަ ނުބަހައި ހުރުމާއެކު އެ  .61 މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން 
އް ވާރުތަވެރިްނގެ ތަކެިތކަން ސާބިތުކުރަން އެދި ހުށަހަާޅ ޤަޟިއްޔާތަ 

 ހުގައެވެ.އަސްލު މިލްކުވެިރޔާެގ ތަރިކައިގެ ަމއްސަލަ ބެލުމަށް ފަ، ބެލެވޭނީ

 މެހައި ރާނީ ތަރިކަިއގެ އެންތަރިކަިއގެ މައްސަލަަތކުަގިއ ދަޢުވާ ރައްުދކު  .62 ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ރައްދުކުރުން 
 ންނަށެވެ. ވާރިޘު

ގޯތި ބައިކުރުމުގެ މައްސަލަ 
ތަރިކައިގެ ޤަޟިއްޔާ ނިމުމުން 

 ހުށަހެޅުން 

ތަރިކައިން ލިބޭ މުދަލުގެ ތެޭރަގއި ބަންޑާރަ ގޯތި ުނވަތަ އަިމްއލަ ގޯތި ނުވަަތ   .63
އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ބަެއއް ހިމެނިގެން އެ ތަނެއް ބެހެނިވެރިންގެ މެދުގައި 

އަދި ގޯތި ުނވަތަ ތަން ބައިކުރުމުެގ  ،ބައިކުރުމުގެ ަމއްސަލަ ކޯޓަށް ުހށަހެޅޭނީ
 ތަރިަކއިގެ ަމއްސަލަ ޝަރީަޢތުން ނިންމައި  ،ންގަންވާނީ އިޖުރާއަތު ކޯޓުން ހި
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އެ ޯގއްެޗއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްޭދ މީސްމީހުންގެ ނަމުގައި އިާމރާތާއި ގޯީތެގ 
 ރަޖިސްޓަރީ ނުވަތަ ތަނުގެ ަރޖިސްޓަރީ ހަދައި ދިނުމުންނެވެ.

ގޯތި ބައިކުރުމަށް ހުށަހަޅާ 
 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ރާތްތަްއ ލިބޭ މުދަލުގެ ތެރޭގައި ބަންޑާރަ ގޯތީަގއި ހުންނަ އިމާތަރިކައިން   .64
ާވ ލިބިގެން ބިމާބެހޭ އިދާރާއިން ބަންޑާރަ ގޯތި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދީފައި

މިއްަލ އަފަރާތްތަކުގެ ނަމުގައި ރަޖިްސޓަރީކޮށްފައިވާ ޯގއްާޗއި ތަރިަކއިން 
ނެްއ ގޯްއޗެްއ ނުވަތަ ތަެނއް ިލބިގެން ބިމާބެހޭ އިދާރާއިްނ އެ ތަ

އިވާ ގޯިތ ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފައިވާ ފަރާްތތަކުގެ ނަމުަގއި ރަޖިސްޓަރީޮކށްދީފަ
ނުވަތަ ބިން  ،ނުވަތަ ތަން ބެހެނިވެރިްނެގ މެދުގައި ަބއިކުރުމަށް 

ުކ ޢައްޔަންކުރުމަށް ނުވަތަ ިބން އެއްކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ފޯމާއެ
 ޅަންވާނެއެވެ. އަންނަނިވި ލިޔެިކޔުމާއި މަޢުލޫމާތު ކޯޓަށް ހުށަހަ

 ؛ގޯތީގެ ުނވަތަ ތަނުގެ ރަޖިސްަޓރީގެ ޞައްޙަ ކޮޕީ )ހ(  

ން ގޯިތ ބެހެނިވެރިންގެ ތެރެއިން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތު )ށ(  
 ނުވަތަ ތަން ބައިކުރަން އެދޭ ގޮތުގެ ޗާޓު؛

ާވ ގޯތި ނުވަތަ ތަން ބައިކުރަން ހުރިހާ ބެހެނިވެރިން އެއްބަސް  )ނ(  
 އޮތްނަމަ އެ މަޢުލޫމާތު.ގޮތެއް 

އްޔަތުން ވަޞި ހިބައިން ނުވަތަ 
 ދިނުމަށް ހުށަހެޅުން 

 އްޔަުތން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހުަށހަޅާ ފޯމުގައި ވަޞި ހިބައިން ނުވަތަ   .65
 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެެއވެ.

 އްޔަތުްނ ދޭ މުދަލުގެ ތަފްސީލު؛ވަޞި ހިބައިން ނުވަތަ  )ހ(  

ްސ އްޔަތުްނ ދޭ މުދަލުގެ މައްޗަށް ެއއްވެ ވަޞި ހިބައިން ނުވަތަ  )ށ(   
 ކަްނ ދަރަންޏެއް ނުވަތަ އެ ނޫން ެވސް އިލްތިޒާމެއް އުފެދިފައިވާ

ކަެމްއެގ ނުވަތަ ނޫންކަން، އަދި އެއިްނ ކަމެއް އުފެދިފަިއވާނަމަ އެ
 ތަފްސީލު؛
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އޮްތ  އަުތގެވެިރކަންްއޔަތުން ދޭ މުދަލުގެ ވަޞިހިބައިން ނުވަތަ  )ނ(  
 ؛ފަރާތެއް

ރު )އަށާރަ( ައހަ 18ްއޔަތުން ދޭ މީހާގެ ވަޞިހިބައިން ނުވަތަ  )ރ(  
ސް ނުފުރޭ ދަރިއަކު އަދި ޝަރުީޢގޮތުން ބަލަންޖެހޭ އެ ނޫން ވެ 

  މީހަކު ހުރިނަމަ އެކަން؛

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

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

 ؛ހިބައިންދޭ ފަރާތާއި ހިބައިން ލިބޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު )ކ(  

 ދިއަ ދަރިން ،ބައްޕަ ،މަންމަ ،ފިރި ،އަނބި ނުހިމެނޭ ބައިގައިހި )އ(  

 .މަޢުލޫމާތު އުފަންަދރިންގެ ދަރިްނގެ މަރުވެފައިވާ

އްޔަތުގެ ވަޞި ހިބަ އާއި 
މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ ރައްދުކުރާ 

 ފަރާތް 

ބަާއިއ އްޔަުތގެ މައްަސލައިަގއި ދަޢުވާ ރައްދު ކުރަންވާނީ ހިވަޞި ހިބައާއި   .66
 ްއޔަތުން ލިބޭކަމަށް ބަާޔންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަެށވެ.ވަޞި

 ބިމެއް ނުވަތަ  ތަނެއް 

 މައްސަލަ ވިއްކުމުގެ 
ުކ ބިމެއް ނުވަތަ ތަނެްއ ިވއްުކމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެ  )ހ(  .67

 އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ހިމަނަންވާނެެއވެ.

ވިްއކާ ބިމުގެ ުނވަތަ ތަނުެގ ރަޖިސްޓަރީގެ ޞައްަޙ  (1)   
 ކޮޕީއެްއ؛ 

 ވިްއކުމުގެ ލިޔުްނ؛ (2)   

ިއ ހުށަހަޅާ ފޯމުގަ ބިމެއް ނުވަތަ ތަނެއް ިވއްުކމުގެ މައްސަލަ  )ށ(  
 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެެއވެ.

 ވިްއކާ ތަނުގެ ތަފްސީލު؛ (1)   
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ވިްއކާ ތަނުގެ މަްއޗަށް އެްއވެސް ދަރަންޏެއް ނުވަަތ  (2)   
އިާވ ރަހުނެއް ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް އިލްތިޒާމެއް އުފެދިފަ

ކަން ނުވަތަ ނޫންކަން، އަދި އެއިން ކަެމއް 
 އުފެދިފައިވާނަމަ ެއކަމެްއގެ ތަފްސީލު؛

 ؛ވިްއކާ ތަނުގެ އަުތެގވެރިކަން އޮތް ފަރާތެއް (3)   

ދި )އަށާރަ( ައހަރު ނުފުރޭ ދަރިއަކު އަ 18ވިްއކާ މީހާގެ  (4)   
މަ ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަންޖެހޭ އެ ނޫން ވެސް މީހަކު ހުރިނަ

 އެކަން؛

ްއ ވިްއކާ މީހާގެ އެހެން ބިމެއް ނުވަތަ ދިރިއުޅޭެނ ތަނެ (5)   
 ހުރިކަން ނުވަތަ ނެތްކަން. 

ނގެްނ ކަނޑުން ނުވަތަ އެްއގަމުން ެއ އެްއޗެްއގެ ވެރިފަރާތެއް އެ )ހ(  .68 ހޮވައިގެން ގެނެވޭ ތަކެތި 
ރާްތ ނެތް އެއްެޗއް މީހަކު ހޮވައިފިނަމަ، އެ އެއްެޗއްގެ ވެރިފަ
އް  ޗެ އް އެ އެ  އި  ދަ ހޯ ްނ  ޓު   އޭގެ ވެރިފަރާތާ ހަވާުލުކރުމުގެކޯ

ޓަްށ ކޯއިން  22މައްސަލަތައް މި ގަާވއިދުގެ ޖަދުވަލުަގއިވާ ފޯމު 
ރާތް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެ ފަދަ މައްސަލަތަުކގައި ޯކޓުން ވެރިފަ 

 ހޯދުމަށްޓަކައި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން ވެސް ެވރިއަކު 
ޑިވިަޝނުން  ނުފެނިއްޖެނަމަ، އެ އެއްެޗްއ ކޯޓުގެ ތަންފީޒީ

ނީލަމުގައި ވިްއކާލުމަށްފަހު، އެ ަފއިސާ މިނިސްޓްީރ އޮްފ 
 ފިނޭންސް އިން ކަނޑައަޅާ ަފރާތަކާ ހަވާލުކުރާނީެއވެ.

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ ހޮވަިއގެން  )ށ(  
 ގެނެވޭ އެްއޗަކީ އަެގއް ހުރި ެއއްެޗއް ކަމަށްވާނަމަެއވެ.

 އިފިނަމަ، އެްއވެސް ޤަިޟއްާޔއެްއގައި ިތމާއަށް ލިބިފައިވާ ަޙއްޤެއް ޫދކޮށްލަ  .69 ދޫކޮށްލުން ޙައްޤެއް 
 އެ ޙައްޤު ހޯދުމަށް އަލުން ހުށައެއް ނޭޅޭެނއެވެ.
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 ހަވަނަ ބައި 

 ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަރ

ަރރގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނުަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ރަޖިސްޓް )ހ(  .70 ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަރ
ކޯުޓގެ ރަޖިސްޓްަރރގެ  މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާކުާރނީ،

 ރަރގެރަޖިސްޓަމަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާުލކުރެވޭ ުމވަްއޒަފެވެ. ުނވަތަ 
  ފަރާތެވެ. ހަވާލުކުެރވިފަިއވާ އަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތު

ޯކޓުގެ ުނވަތަ  ޯކުޓގެ ރަޖިސްޓްރަރމި މާއްދާގެ )ހ( ބުނާ  )ށ(  
ަހވާލުުކރެވޭ ރަޖިސްޓްރަރގެ މަސްއޫިލްއޔަތު އަދާކުރުމަށް 

ރެގ ފިޔަަވއި އެހެން މުވައްޒަފަކަށް ރަޖިސްޓްރަ ށްމުވަްއޒަފަކަ
 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުެރވޭނެއެވެ.

  ގެ ރަޖިސްޓްރަރ ކޯޓުގެ 
  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް 

ތައްަތްއ މަސްއޫިލއްޔަތުތަުކގެ ތެރޭަގއި އަންނަނިވި ކަން ރަޖިސްޓްރަރކޯޓުގެ   .71
 ހިމެނެއެވެ. 

 ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްަޓއި، )ހ( 
 އަދާހަމަކޮށް، އެ ރަޖިސްޓަީރ ޢާންމުންނަށް ބެލޭނެ ގޮތަކަށް

 އިންތިޒާމުކުރުން. 

ުޓތައް ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި ޝަރީޢަތް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯ )ށ(  
 ޚަޞްމުންނަށް ދޫކޮށް، މަްއސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް

 ޢާންމުންނަށް ބެލޭނެ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމުކުރުން. 

ެގ ކޯޓުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގެ ފައިލުތަކާއި، އަާޑއި މަންޒަރު )ނ(   
ުނން ޑްމިނިސްޓްރޭޝަޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެރެކޯޑިންތައް 

ަލކުން އަރްޝީފްކުރުމުގެ ިއންތިޒާމް ކަނޑައަާޅ އުޞޫ
 ހަމަޖެއްސޭކަން ކަށަވަރުކުރުން. 
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ާކއި، ކޯޓުެގ ޝަރީޢަތްތަކުެގ ރެކޯުޑތައް ލިޔެ ބަލަަހއްޓާ ފޮތްތަ )ރ(   
ކޭސް މެނޭޖްމަންޓުގެ އިލެކްޓްރޯނިްކ ވަސީލަތްަތކާއި، 

ުރމުގެ މައްސަލަތަކާުގޅޭ އިލެކްޓްރޯިނކް ލިޔެކިޔުންތައް ބަދަލުކު
ންަތާކއި، ނިޒާމު ބެލެހެއްޓުމާއި، ޝަރީޢަތާގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔު

ޮގތަށް ލުތަކާ އެއް ޞޫއިލެކްޓްރޯނިކް ނިޒާމުަތއް ހަމަޖެހިފައިވާ އު
 ބަލަހައްޓަމުން ގެންދޭތޯ ބެލުން. 

ތުގެ ޤަޟިއްޔާތަުކގެ ޙުކުމްތަކުން ަޚޞްމުންނަށް ނަގައިދޭ ޝަރީޢަ )ބ(   
 ވެިދނުން. ޚަރަދުތައް ހިސާބުކުރުމުަގއި ެމޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އެހީތެރި

 އިވާ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުެގ ަވިކ ޑިވިޝަެންއގައި ކަނަޑއެޅިފަ  )ޅ(   
ވަކި ުމވަްއޒަފުންތަކެއް ނެތްނަމަ، ކޯޓުތަކުަގއި ުޙކުމް 

  ޒުކުރުމުގައި މެޖިސްޓްޭރޓުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުން.ތަންފީ

ުރމުގެ އަުގކުރާނޭ ޚާއްޞަ މުވަްއޒަުފން ނެތް ކޯޓުތަކުގައި ައގުކު )ކ(  
 މަސައްކަތް އިންިތޒާމުކުރުން. 

ން އެއް މަުއޟޫޢުއެްއަގއި ނުވަަތ ޤާނޫނީ އެއް ުސވާލަކާ ގުިޅގެ )އ(  
ނަ ކޯޓަށް ނުވަތަ އެހެން ކޯޓުަތކަށް އެއް ަމއްސަލައަްށވުރެ ގި

 މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވޭޯތ ބަލައި، އެފަދަ މައްސަލަަތކެއް
ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ، ެއކަްނ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ ނުވަތަ 

 ނައުން.  މެޖިސްޓްރޭޓްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެ

ާވ މާއްާދގެ )ރ( ަގއި ވަނަ 404މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ވ(  
 ން، ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ގޮތުގެ މަތި

ކައި ޙާލަތެްއގަިއ، ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަ ޢައްޔަންކޮށްފައިުނވާ
ކަމުގަިއ ކަންފުރުމުގަާއއި އެހެނިހެން  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯމުތައް

 ޓުން ކޯކޮންމެ  ޚަޞްމުންނަށް ކޯޓުގެ އިޖުރާއީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް
ޅޭނެ ލޫމާތާއި ގު ޢުެއ މުވައްޒަފުގެ މަ ،މުވަްއޒަފަކު ކަނޑަައޅައި 

 . ގޮތް ޢާންމުކޮށް އެންމެންނަށް އެނގޭނެ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން
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ނިންމުން އަލުން  ރަޖިސްޓްރަރގެ 
  ބަލައިދިނުމަށް ހުށަހެޅުން 

 ޤަޟާއީ ޝިބުހު ަމސްއޫލިްއޔަތަކީ ރަޖިސްޓްރަރގެ ކޯޓުގެ )ހ(  .72
  ،މަކީނިންމު ނިންމާ ރަޖިސްޓަރަރ ،ވާީތވެ ކަމަށް މަސްއޫލިއްޔަެތއް

 އެދި ބަލައިދިނުން އަލުން ިއސްމެޖިސްޓްރޭޓަށް ދާއިރާގެ
 .ނިންމުމެކެވެ ހުށަހެޅިދާނެ

ށް އެދި ބަލައިދިނުމަމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން އަލުން  )ށ(  
 ގަިއ )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ެތރޭ 7ރަސްމީ މެދު ހުށަހެޅުމާ ޅާހުށަހަ

 ވާނެެއވެ. ނިންމަންމެޖިސްޓްރޭޓް ގޮތެއް 

 ހަތްވަނަ ބައި 

 ދަޢުވާއާއި މައްސަލައިގެ ފޯމު ބަލައިގަތުން 

ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުމުން ކޯޓުން 
  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް 

 ކޯޓަށް ދަޢުވާ ނުވަތަ ަމއްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު ނުވަތަ  )ހ(  .73
  ވެސް ފޯމުތަާކއި ބަޔާންތަކުގެ ިލޔުންތައް ލިުބމުން  ނޫން އެ

އާިއ  ވަނަ މާއްދާ 99އެ ފޯމުގައި މަދަނީ އިޖުާރއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
 ަކމާއި އެ ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާަތކުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަން 

 ޓުގެ ކޯ ކޮށްފަިއވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ މި ގަާވއިދުަގއި ބަޔާން 
 ބަލަންވާނެއެވެ. ރަޖިސްޓްރަރ

ށް ދަޢުވާ ފޯމާއި މައްސަލަތަުކެގ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް ޯކޓަ )ށ(  
ނގޭނެ ލިބުމާއެކު އެ ފޯމު ނުވަތަ ލިޔުން ލިބުނު ތާރީޚާއި ގަޑި އެ

ްއ ގޮތަކަށް ކޯޓުން އެ ފޯުމގަިއ ނުވަތަ ލިޔުުމގައި ަތއްގަނޑެ
 ޖަހަންވާނެއެވެ.

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

ތަ ން ފުރިހަމަވާކަން ނުވަމާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތުގެމަތިމި 
ކޯޓުގެ ރަޖިސްްޓރަރ ނޫންކަން އެ ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

 އަންގަްނވާނެެއވެ.
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ިއތުރު  ދަޢުވާ ފޯމު އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭނަމަ އެކަން ކުރަން ުނވަތަ )ރ(  
  ުކރަން ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ ަވކި މުއްދަތެްއަގއި އެކަމެއް 

 ރަން ކު ިލޔުމަުކން އަންގަްނވާނެެއވެ. ކަމެްއ  ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަރ

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

ްޞލާޙު އިފޯމު އިޞްލާޙުކޮށް ހުށަހެޅުމަށް ދޭ މުއްދަތުގައި އެ ފޯމު  )ބ(  
މަ ނުކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ ފުރިހަމަކުރަން އަންގާ ކަމެއް ފުރިހަ

ޯކޓުެގ ނުކޮށްފިނަމަ އެ ފޯމު ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްިތޔާރު 
ޓުެގ ކޯ ލިބިގެންވެެއވެ. މި ބަޔާންކުރި ގޮތަށް   ރަޖިސްޓްރަރއަށް

ފޯމެއް ބާޠިލުކުރުމަކީ އަލުން ދަޢުވާ ޯފމެއް  ރަޖިސްޓްރަރ
 ހުށަހެޅުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ( އަދި )ބ( ގައި ެއހެން  )ޅ(   
 ކޯޓުގެ ަވގުތީ ފަރުާވގެ ައަވސް  ،ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް 

ދަ ފިޔަވަެޅއް އަަޅއިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، ެއފަ
އި  )ސަުއވީސް( ގަިޑއިުރގެ ެތރޭގަ 24ފޯމުތަކާމެދު ލަސްވެގެން 

ގޮެތއް ނިންމައި، އަދި އިުތރަށް  ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަރ
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން އިދާރީ ކަންކަން 

 ކޯޓުގެ މަށްފަހު، އެ މައްސަލައިގެ ފައިާލއެކު އެ ފޯމުފުރިހަމަކުރު
 ާއ ނުވަަތ އެ ކޯަޓކީ އެއް މެޖިސްޓްޭރޓަކުއިސް މެޖިސްޓްރޭޓް

 ެނއެވެ. މަސައްކަތްކުރާ ކޯެޓއްނަމަ އެ މެޖިސްޓްރޭޓާ ހަވާލުކުރަންވާ

 ނުވަތަ ެއ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ދަޢުވާ ފޯމު ުނވަތަ އަމުަރކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު  .74   ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ 
ެގ ނޫން ވެސް ފޯމެއް ކޯޓުަގިއ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްޓަކަިއ މި ގަވާއިދު 

ން ގަިއވާ ފީ ދައްކަންޖެހޭނަމަ، އެ ފީ ޚަޞްމުގެ ފަރާތު Dއެޕެންޑިކްސް 
 ،ނަމަވެސްހުން ބާޠިލުކުރިކޯޓަށް ދައްކަްނވާނެެއވެ. މި ފީއަކީ ދަޢުވާ ފޯމު ފަ

ެއްއ އަނބުރާ ލިބޭނެ ފައިސާ ،ނުވަތަ މައްސަލަ އަނބުރާ ެގންދިޔަނަމަވެސް
 ނޫނެވެ. 
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  ފޯމު ބާޠިލުކުރުމަށް 
ނިންމި ނިންމުން  ރަޖިސްޓްރަރ
 އަލުން ބެލުން 

 ަގވާއިުދގައި  މި ނުވަތަ ޤާނޫުނގައި  އިޖުރާއަތުގެ މަދަނީ )ހ(  .75
 ސަލަ މައް  ނުވަތަ  ފޯމު ދަޢުވާ ސަބަބަކަށްަޓަކއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 ޓުގެ ކޯ ބާޠިލުކުރުމަށް ނުވަތަ ނުގަތުމަށް ބަލައި ފޯމު ހުށަހަޅާ
 އިވާ ނިންމާފަ ެއއްގޮތަށް ޤާނޫނާ ނިންމުމަކީ ނިންމާ ރަޖިސްޓްރަރ
 އްނިންމުމެ އެ ބަޔާންކޮށް ސަބަބު ،ދެކޭނަމަ ކަމަށް ނިންމުމެއް

 .އެވެހުށަހެޅިދާނެ  ިއސްމެޖިސްޓްރޭޓަށް ދާއިރާ އެދި ބަލަން އަލުން

 ން ހުށަހަޅާނަމަ، މާއްދާގެ )ހ( ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތި މި )ށ(  
 )ހަތެއް( ދުވަުހގެ ތެޭރގައި  07އެ ނިންމުން ނިންމިތާ 

 ނެއެވެ.އިން ހުށަހަޅަން ވާ 22މި ގަވާއިުދގެ ޖަދުވަލުަގިއވާ ފޯމު 

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތް 
  މައްސަލަ ހުށަހެޅުން މެދުވެރިކޮށް 

ޓްރޯނިކް މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން އިލެކް )ހ(  .76

ވަސީލަތެއް މެުދވެރިކޮށް، އެންމެ ކުޑަމިނުން އީމެިއލްެގ 
 ޒަރީާއއިން، މަދަނީ މައްސަަލ ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމު މަދަނީ

 މައްސަލަ ބަލާ ކޮންމެ ކޯޓެްއަގއި ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ. 

ހަޅާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަވސީލަތަކުން ހުށަ )ށ(  
ލާނީ ކޯޓުގެ ދަޢުވާ ފޯމެއް އެ ތާރީުޚގައި ޯކޓަށް ހުށަހެޅި ކަމުގައި ބަ

 އެރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހު ޯކޓު ބަންދުކުރާ ގަޑީގެ ކުރިން 
ން ފޮނުވާ ފޯމެއް ފޮނުވާފައިވާނަމަެއވެ. ޯކޓު ބަންދުކުރާ ގަޑީގެ ފަހު

ަވހަށް އައް ފޮނުވި ތާރީޚު ކަމުގަިއ ބަލާނީ ޖެހިގެން އެންމެ ފޯމުތަ
 އަންނަ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ދުވަހުގެ ތާރީޚެވެ. 

ފައިާވ ވަގުތީ ފިަޔވަެޅއް ެއޅުމަށް ނުވަތަ ައވަސް އަމުރަކަށް އެދި )ނ(  

މައްސަލަތަކުަގއި މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮތުގެަމތިން 
 ެއވެ.ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވެގެންނުވެ 

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ދަޢުވާ ފޯމާއި އެހެިނހެން  )ނ(  
ލިޔެކިޔުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި 
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އޮތްނަމަވެސް، ކޯޓަށް ޙާިޟރުވެ ފޯމާއި ލިެޔކިޔުން ޯކޓަށް 
 ހުށަހެޅުމަށް ހުރަހެއް ނެތެވެ. 

ށް މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ޮގތުގެމަތިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ފޯމަ )ރ(  
ކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމުަގއި އިލެކްްޓރޯނިކް ވަސީލަތްތައް މެދުވެރި 

 ކަނޑައެޅިަފިއވާ ގޮުތގެމަތިން ފައިސާ ދެއްކިދާެނއެވެ.  

 އަށްވަނަ ބައި 

 މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރާ ގޮތް 

 ރަޖިސްޓްރީވުން މައްސަލަ 
މައްސަލަ ބަލާ މެޖިސްޓްރޭޓް 

 ޢައްޔަންކުރުން 

  ބަލަިއގަނެ ފޯމު ދަޢުވާ ަމއްަސލައެްއގެ ރަޖިސްޓްރަރ ކޯޓުގެ )ހ(  .77
 ށްމައްސަލަައކަ ކޮންމެ ރަޖިސްޓްީރކުރުމާއެކު މައްސަަލއެއް އެ

 ލުފައި މައްސަަލއިގެ އަދި. ދޭންާވނެއެވެ ނަންބަރެއް ޤަޟިއްޔާ
 ޓުގެ ކޯ  ފައިލު މައްސަލައިގެ އަވަހަކަށް އެންމެ ވީ ،ހެދުމަށްފަހު

 .ހަވާލުކުރަންާވނެއެވެ މެޖިސްޓްރޭޓްއާ

ކޯޓަށް ދަޢުވާ ުނވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ުކރިން  )ށ(  
ޯކޓަށް  މައްސަލަެއއްަގއި ވަގުތީ އަމުެރއް ހޯދުމަށް އެދި ޚަޞްމަކު
 ޯކޓުެގ ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ އަމުރުގެ މައްސަލަ ވެސް ހިންގަންވާނީ

އްާޔ ޤަޟިއްާޔއެްއގެ ގޮުތގައި ގަާވއިދުން ރަޖިސްޓަރީކޮށް، ޤަޟި
 ވެ. ނަންބަރެއް ދީގެންނެ

މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ގޮތް 
 ކަށަވަރުކުރުން 

 ބަލާ  މައްސަލަ އެ ،ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހު މެޖިސްޓްރޭޓް ބަލާ މައްސަލަ  .78
 ކަނޑައެޅިަފިއވާ  ދުރާލައި ގޮތް ބަލަމުންދާ މައްސަލަ މެޖިސްޓްރޭޓް
 ގަާވއިދުަގއި މި  ޤާނޫނާއި އިޖުރާއަތުގެ މަދަނީ  ،ބަލައި އުޞޫލަކުން

 ބަލާ މައްސަލަ އެްއގޮތަށް މަޤުޞަދުތަކާ އިޖުރާއަތުަތކާ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ
 ޓްިއސްމެޖިސްޓްރޭ ދާއިރާގެ ގެންދޭތޯ ކުރަމުން ކަންކަން މެޖިސްޓްރޭޓް

 .ގެންދަންވާނެއެވެ ބަލަމުން
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ލަކުން ކޯޓުގައި އެއް އުޞޫ 
 އަމަލުކުރުން 

 މައްސަލަތައް  މެޖިސްޓްރޭޓުން އެންމެހައި މަސައްކަްތކުރާ ކޯޓުަގއި  .79
 ގުޅޭގޮތުން  އެއްަކމަކާ ފުރިހަމަކުރުމާއި ލިޔެކިުޔންތައް އަދި މެނޭޖުކުރުމުގައި
 ުއޞޫލުތަކަކުންކަން  އެއް ޢަމަލުކުރަނީ ހިންގުުމގައި  އިޖުރާއަތުތައް

. ޔަެތކެވެ މަްސއޫލިއް އިސްމެޖިސްޓްރޭްޓގެ ދާިއރާގެ ޖުޑިޝަލް ކަށަވަރުކުރުަމކީ
 ހަދައި  ރޭޓްިއސްމެޖިސްޓް ދާއިާރގެ އުޞޫލުތައް ހަދަންޖެހޭ އެކަމަށްޓަަކއި އަދި

 .ހިންގަންވާނެެއވެ

މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތައް 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާ ޙަވާލުކުރުން 

ން، މައްސަލަ ބަލާ މެޖިސްޓްރޭޓަށް މައްސަލަިއގެ ފައިލު ލިބުމު )ހ(  .80
ވަނަ ބާބު )ޯކޓުެގ  34މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ން، ލިޔެކިޔުންތަްއ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތްަތކުގެ ތެރެއި 
ްނތައް އެ މައްސަަލިއގައި ދަުޢވާލިބޭ ފަރާތަށް ދަޢުވާ ފޯމާއި ލިޔު

ދާރީ އިސްްޓރޭޓް ނުވަތަ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ ރައްދުކުރާނެ ގޮތެއް މެޖި
 ސެކްޝަނުން ކަނޑައަޅަްނާވނެއެވެ. ެއއަށްފަހު، ކަނޑަެއޅުނު

 އިޖުރާއަތާ ެއްއގޮތަށް، ީވހާ އަވަހަކަށް ދަުޢވާ ފޯމާއި 
ޖުރާއަތުގެ އިއެ ފޯމާއެކުަގއި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަާކއި މަދަނީ 

 ިއވާ ލިޔުްނތައްވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކޮށްފަ 101ޤާނޫނުގެ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ރައްދުކުރަންވާނެެއވެ.

 އެ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާ ގުޅޭނެ މޮބައިލް ފޯނު ނަންބަރެއް ނުވަތަ )ށ(  
ނަމަ، ނޫން ވެސް އެހެން އިެލކްޓްޯރނިކް ޒަރީާއއެއް އެނގެން އޮތް 
ނުން ފޯކޯޓުން އެ ފަރާތަކަށް ފޮނުވާ ެޓކްސްޓް މެސެޖަކުން ނުވަތަ 

ން އެ ފަރާތެއް ޯކޓަށް ޙާޟިރުކޮށް ދަޢުވާ ޯފމާއި ގުޅަިއގެ
ލިޔުންތައް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާ ހަވާލުކުރަން ޯކޓުން 

 އިސްކަންދޭންވާެނއެެވ. 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އިލެކްޓްޯރނިކް  )ނ(  
ވަސީލަތަކުން ޓެކްސްޓް މެސެޖެއް ފޮނުވާނަމަ، އެ މެސެޖުެގ 
ޞައްޙަކަން ކަށަވަުރކުރެވޭެނ ކޯެޑއް ުނވަތަ ވެްބ ިލންކެއް 
ފޮނުވުމުގެ ވަސީލަތް ހުރިނަމަ އެކަން އެގޮތަށް އިންތިޒާމު 
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ްނ، ކަށަވަރުކުެރވޭނެ ގޮަތކަށް ފޯނުން ކުރަންވާނެެއވެ. މި ގޮތުގެމަތި
ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާައކުން ކޯޓުން އަންާގ 
އެންގުމަކީ ނުވަތަ ފޮނުާވ ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރަކީ ކޯޓަށް 
ޙާޟިރުވުމަށް އަންަގއި އަތުން އަތަށް ރައްދުކުރާ އެންގުމަކާ ުނވަތަ 

ން ޤާނޫނީ ބާރު ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުުމގެ އަމުަރކާ ެއއްފަދައި
ލިބިގެންވާ، އަދި ޤާނޫނީ ޮގތުން ތަންފީޒުކުރެވޭނެ އެްނުގމެއް 

 ނުވަތަ އަމުރެެކވެ.

އްގެ މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ބޭނުމަށް، ކޯޓުގެ ކޮންމެ މެޖިސްޓްރޭޓެ )ރ(  
ސެކްޝަނަކަށް ސްމާޓް ފޯނަކާއި ކޯޓުގެ ނަމުގަިއ 

ނަންބަރުަތކެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނަންަބރެއް ނުވަތަ 
އި ކޯޓާ ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ކޯޓުެގ މޮބައިލް ފޯނު ނަންބަރުތަކާ

ޓުެގ ގުޅޭނެ އެހެން އިލެކްޓްރޯނިްކ ޒަރީއާތަުކގެ މަޢުލޫމާތު ކޯ 
 ވެބްސައިުޓަގއި ޢާންމުކޮށް ފެންނަން ހުންނަންވާނެއެވެ.

 ނުވަވަނަ ބައި 

 ރުމުގެ މަރުޙަލާ އިޚްތިލާފު އޮންނަ މައްސަލަތަކުގެ ބަޔާން ބަދަލުކު 

ޯފމާއި،  އިޚްތިލާފު އޮންނަ ބާވަުތގެ ޮކންމެ މައްސަލައެްއގެ ދަޢުވާ )ހ(  .81 ބަޔާން ބަދަލު ކުރުން 
ކުރާ ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާން 101މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

  ލިޔެިކޔުންތައް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ލިބުމުން، ފޯމުތަކާއި
  އެ ލިޔުންތައް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން

 )ސާދަ( ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި މަދަނީ އިޖުރާއަުތގެ ޤާޫނނުގެ 14
ޢުވާ ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނެފައިވާ ކަްނކަން ފުރިހަމަކޮށް ދަ  108

ވަުލަގއިވާ ފޯމާ ހަވާލުވިކަން އަންަގއިދޭ ިލޔުން )މި ގަާވއިދުގެ ޖަދު
 ފޮނުވަންޖެހޭނެއެވެ. ( ކޯޓަށް 2ފޯމު 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް ޤާނޫނީ  )ށ(  
ވަަނ  107ޝަޚްޞެއްނަމަ، މަދަނީ ިއޖުރާއަތުގެ ޤާނޫުނގެ 
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ބޭނުމަށް ދަޢުާވ ފޯމާ ޙަވާލުިވކަން އަްނަގއިދޭ ލިޔުުމގަިއ  މާއްދާގެ
 ފަރާތެެކވެ.ސޮއިކުރަްނވާނީ އަންނަނިވި ަފރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

ްނގާ ހިކުންފުނީގެ ޑިެރކްޓަރުންގެ ބޯުޑގެ ުނވަތަ އެ ތަނެއް  (1)   
 ؛ފަރާތުގެ ޤަރާރަކުން ކަނޑަައޅާފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީެލއް

 ނުވަތަ

ންގާ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުްނގެ ބޯުޑގެ ނުވަތަ އެތަެނއް ހި (2)   
ފަރާތުގެ ޤަރާރަކުން ކަނަޑައޅާފައިވާ އެ ކުންފުީނގެ 

 މެްއގައި ހުރި މީހެއް. ޤާހިންގުމުގެ އިސް މަ

ވަަނ  101ފޯމާއި، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  ދަޢުވާ )ނ(  
ޢުާވލިބޭ ލިޔެިކޔުން ލިބުމުން، ދަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ފޯމުތަާކއި

 ޭރަގއި ތެ)ސާދަ( ުދވަހުގެ  14ފަރާތަށް ދަޢުވާ ފޯމު ރައްދުކުެރވޭތާ 
 ދަޢުވާއަށް ރައްދުދޭންވާެނެއވެ. 

ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްއާމެދު 
 ސުވާލު އުފެއްދުން 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކޯޓުެގ އިޚްތިޞާްޞއާމެދު ުސވާުލ  )ހ(  .82
ާދގަިއ ވަނަ މާއް 101މަދަނީ އިޖުރާއަުތގެ ޤާނޫނުގެ  ،އުފައްދާނަމަ

ލިޔެކިޔުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަްށ  ބަޔާންކުރާ ފޯމުތަކާއި
ތަްށ އަންނަނިވި ގޮ  )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެޭރގައި 14ވޭތާ ރައްދުކުރެ

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 ދަޢުވާ ފޯމާ ހަވާލުވިކަްނ އަންަގއިދޭ ލިޔުން  (1)   
ކޯޓަްށ  ( ފުރިހަމަކޮށ2ް)މި ަގވާއިުދގެ ޖަދުވަުލގަިއވާ ޯފމު 

 ފޮނުވުން؛

ކޯޓުގެ އިޚްތިާޞޞްއާމެދު ޮގތެއް ކަނޑަައޅައި ދިނުން  (2)   
( 3ފޯމު )މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު  އެދޭ

 ފުރިހަމަކޮށް ކޯޓަށް ފޮނުވުން.
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ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކޯޓުެގ އިޚްތިޞާްޞއާމެދު ުސވާުލ  )ށ(  
ަނ ވަ 101އުފައްދާފައިުނވާނަމަ މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނުގެ 

ާރތަށް ފަލިޔެިކޔުން ދަޢުވާލިބޭ  މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުރާ ފޯމުތަާކއި
)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ދަޢުާވއަްށ  14އްދުކުރެވޭތާ ރަ

 ރައްދުދޭންވާނެެއވެ. 

މެާއުކ ދަޢުވާއަށް ރައްދު ދިނުމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދަޢުވާފޯ   
އިާވ ހަވާލުކޮށްފަިއވާ ފޯމުތަކާިއ ިލޔުންތަކުަގއި އިރުޝާދު ދީފަ 

 މިގޮތުން ގޮތަކުން ކުރެ ގޮތެއް އިޚްތިާޔރު ކުރެވިދާނެެއވެ. 

 ؛ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މުޅި ދަޢުާވއަށް ެއއްބަސްވުން  (1)   

ދަޢުވާގެ ބަަޔކަށް ެއއްަބސްވެ އަނެއް ބަޔަްށ  (2)   
 ؛އިންކާރުކުރުން 

 މުޅި ދަޢުވާއަށް އިންކާުރކުރުން. (3)   

ކޯޓުން ލިޔެ ކިޔުންތައް 
 ބަލައިގަތުން 

ިއ ޯކޓަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކާދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާެގ ރައްދުަގއި   .83
 ތާރީޚާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބަަލއިގަތުމަށްަފހު، އެ ލިޔުންތައް ކޯޓަށް ުހށަހެޅި
އްގަނެޑއް ގަޑި އަދި ހަވާުލވި މުަވއްޒަެފްއ އެނގޭނޭ ގޮތަށް ޭއަގއި ކޯުޓެގ ތަ

 ޖަހަންވާނެއެވެ.

ކޯޓުން ލިޔެކިޔުންތައް ދަޢުވާކުރާ 
 ފަރާތަށް ރައްދުކުރުން 

ހަޅާ  ރައްދުދިނުމުެގ ގޮތުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަދަޢުވާއަށް  .84
 )ދޭއް( ދުވަސްތެޭރގައި ދަުޢވާކުރާ  2ލިޔުންތައް ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 

 ފަރާތަށް ރައްދުކުރަންވާނެެއވެ.

(1) 
 މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވުން 
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ވާެގ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން މުޅި ދަޢުވާއަށް ެއއްބަްސވާނަމަ ދަޢު )ހ(  .85 މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވުން 
ރޭގައި )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެ 14ލިޔުންތައް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ާވ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއި 104މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނުގެ 
 ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ. 

މުޅި ދަޢުވާއަށް ެއއްބަްސވާނަމަ އެއްބަްސވާކަްނ  (1) )ށ(  
ިއ ގަ 4ބަޔާންކުރާނީ މި ގަވާއިުދގެ ޖަދުވަލުަގއިވާ ފޯމު 

. ބަޔާންކުރާ މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަްސވާ ފޯމުންނެއެވެ
 ނެވެ.   ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކޯޓަށް ފޮނުވާ ސިޓީއަކުން

މަ، މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަްސވަނީ ސިޓީއަކުން ކަމަށްވާނަ (2)   
 ، މުޅި ދަޢުވާއަށް ެއއްބަްސވެ ކޯޓަށް އެކަން އަންާގއިރު

 ، އެ ދަޢުވާައކީ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ދަޢުވާއެއްނަމަ 
 އެ ފައިސާ ދައްަކއި ޚަލާޞްުކރާނެ ތާރީޚެއް ދަޢުވާލިބޭ

ފަރާތުން ކޯޓަށް އަންަގންވާނެެއވެ. ދަޢުާވއަްށ 
ާނެގ ބަްސވާކަން ޯކޓަށް އަންާގިއރު، އެ ލިޔުމުަގއި އޭއެއް

 ޣައިރު ޙާޟިރުަގއި ެއ މަްއސަލައިަގއި ޙުކުްމކުރުމަށް
 އެދެވިދާނެެއވެ.

މަ، މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަްސވަނީ ސިޓީއަކުން ކަމަށްވާނަ (3)   
ސިޓީ އޮންނަންވާީނ ދަޢުާވލިބޭ ފަރާތުން ސޮއިކޮްށ 
އިނގިީލގެ ނިޝާން ޖަހާފައެވެ. އަދި އެފަރާތާ ުގޅޭނޭ 
މަޢުލޫމާތު ސިޓީގައި ހިމަނަންވާނެެއވެ. މި ސިޓީ 

 ވެ. އެޓޭޗްމެންޓެްއގެ ގޮތުަގއި އީެމއިލްއިން ފޮނުވިދާނެއެ 

ން ސިޓީ ފޮުނީވ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުންކަން ޯކޓު، ސިޓީ ލިބުމުން )ނ(  
 އޭނާއަށް ުގޅައި ކަށަވަުރކުރަންވާނެެއވެ. 
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ސިޓީަގއިވާ އިބާރާތުން މުޅި ދަޢުވާއަށް މުޠުލަުޤކޮށް  )ރ(  
ްނކުރެ އަންނަނިވި ދެގޮތު، އެއްބަްސވާކަން ކަަށވަރު ނުކުރެވޭނަމަ

 ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވިދާެނއެވެ.

ްށ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށް އޭނާއާ ުސވާލުކޮ (1)   
 ބަޔާނެއް ނެގުން؛

ތުެގ އިޢުތިރާފުވެފައި ނެތް ކަމަށް ބަލައި މައްސަލަ ޝަރީޢަ (2)   
 މަރުޙަލާއަށް ފޮނުވުން.

ރާ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދަޢުވާއަށް އެއްބަްސވެވޭީނ، ދަޢުާވކު )ބ(  
ގެ ަދޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް އެއްބަްސުވމުފަރާތަށް ޙައްޤުވާ އަދި 

ެގ އިޚްތިޔާރު އޮތް ފަރުާވއެްއ ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ކުޑަކުްއޖެއް
ސީލުކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއް ތަމް
 ކުަގެއވެ.ފަރާތަކަށް ދަޢުވާއަށް ެއއްބަްސވެވޭނީ ޯކޓުގެ ހުއްަދއާ އެ 

ންކޮްށފައި އެއްަބސްވުމަށް ވަިކގޮތެއް ބަޔާމި މާއްދާަގއި ދަޢުާވއަށް  )ޅ(  
އޮތް އޮތުމަކީ ޭއގެ ފަހުގެ މަރުޙަލާއެްއގައި ދަޢުާވއަށް 

 އެއްބަްސވުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫނެވެ.

ޝަރީޢަތް ހިންގުމެއް ނެތި 
 ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދުން 

  ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްަބސްެވއްެޖނަމަ، )ހ(  .86
ެއއްބަސްވުުމގެ މަްއޗަށް ބަލައި އަުޑއެހުމެްއނެތި އެ 

ާވލިބޭ ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދި ދަޢުާވކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތަ ދަޢު
ށަހަޅާނީ ހުފަރާތަށް ކޯޓުަގއި އެދެވިދާނެެއވެ. އެގޮތަށް ކޯޓަށް އެދި 

ށް އިން ނުވަތަ އެޮގތަ 05މި ގަާވއިދުގެ ޖަުދވަލުަގއިވާ ފޯމު 
ފަިއސާ   އެދިްއޖެނަމައެވެ. އެ ދަޢުާވއަކީޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި

ށް ހޯދުމުގެ ދަޢުވާެއއްނަމަ، އެ ފައިސާ ދައްަކއި ޚަލާްޞކުުރމަ
ސްވާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތަށް ދިނުމަށް އެއްބަ

 މުއްދަތު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.
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ވާކުރާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތަްށ ޙުކުމްކޮށްދިނުން އެދި ދަޢު )ށ(   
ރީޢަތް ފަރާތުން ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ޝަ
އިަގއި ހިންގުމެއް ނެތި ދަޢުވާގެ މަުއޟޫޢުގެ މައްޗަށް އެ މައްސަލަ 

ރު މެޖިސްޓްރޭޓް ޙުކުމްކުރަންާވނެއެވެ. މިގޮތަށް ޙުކުްމކުރާއި
ކުމް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރާނީ ހަމައެކަނި މައްސަލައިގެ ޙު  ޚަޞްމުން

 އިްއވުމަށެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮތަށް ޙުކުމްކުރާއިުރ، ެއއްެވސް  )ނ(  
ދި ޚަޞްމަކު އެ ޙަޞްމެްއގެ ޣަިއރު ޙާޟިރުގައި ުޙކުމްކުރަން އެ

ެއޮގތަށް  ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، ެއ މައްސަލަިއގެ ޙުކުްމކުރާނީ
 އެދިފައިވާ ޚަޞްުމގެ ޣައިރު ާޙޟިރުގަެއވެ. 

 މި މާއްދާގެ )ށ( ެގ ދަށުން ޙުކުމްކުރަނީ ފައިސާ ދެްއުކމަށް  )ރ(  
ހެން ކަމުގަިއވާނަމަ، ދަޢުާވކުރާ ފަރާތާއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް އެ
ުކރާނީ ގޮތަކަށް ެއއްބަސްވެަފއިނުވާަނމަ، ފައިސާ ދައްކަން ޙުކުމް

 އަންނަނިވި ގޮތަެށވެ. 

)ތިން ލަްއކަ(  300,000ފައިސާެގ އަދަދަީކ  (1)   
 ރުފިޔާއަށްވުެރ ކުަޑ އަަދދެއްނަމަ، އެ ަފއިާސ 

ރަށް )ތިނެއް( ބަޔަށް ބަހާލުމުން ކޮންމެ މަހަކަށް ޖެހޭވަ 3
 ވަރު މަދު ނޫން އަދަދެއް ކޮންމެ މަހަކު ކޯޓަށް ނުވަތަ 
 ސީދާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ދައްކަމުން ގޮސް އެ ަފއިސާ 

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

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

)ހައެއް( ބަޔަށް ބަހާލުމުން  6އަދަދެއްނަމަ، ެއ ފައިސާ 
ކޮންމެ މަހަކަށް ޖެހޭވަރަށްވުރެ މަދު ނޫން އަދަދެއް ކޮންމެ 
މަހަކު ކޯޓަށް ުނވަތަ ީސދާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަްށ 
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)ހައެއް( މަސްުދވަހަށްވުެރ  6ދައްކަމުންގޮސް އެ ފަިއސާ 
އްދަތެްއގެ ތެޭރަގއި ދަްއކައި ޚަލާްޞ ކުާރ ދިގު ނޫން މު

 ގޮތަށް؛

)ެއއް މިލިއަން(  1,000,000ފައިސާގެ އަދަދަކީ  (3)   
ރަ( )ބާ 12ަފއިސާ  ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއްަނމަ، އެ

ދު މަބަޔަށް ބަހާލުމުން ކޮންމެ މަހަކަށް ޖެހޭ ވަރަްށވުރެ 
ނޫން އަދަދެއް ކޮންމެ މަހަކު ކޯޓަށް ނުވަތަ ސީާދ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ދަްއކަމުން ގޮސް އެ ފަިއާސ 

)ބާރަ( މަސްުދވަހަށްވުެރ ދިގުނޫން މުއްދަެތއްެގ  12
 ތެރޭގައި ދަްއކައި ޚަލާޞް ކުާރ ގޮތަށް؛

( ގެ ދަށުން ކުރާ 3(، އަދި )2(، )1މި މާއްދާ )ރ( ެގ ) )ބ(  
ޙުކުމެއްގެ ދަށުން އެްއވެސް މަހަކު ދައްކަްނޖެހޭ 

ނަމަ، އިންސްޓޯލްމެންޓެއް ދަްއކަންޖެހޭ ތާރީޚުގައި ނުދައްަކއިފި
ނުވަތަ ، އަދި ދެ ފަރާތުން އެހެން ގޮތަކަށް އެއްބަސްވެަފއިނުވާނަމަ

އަދަދެއް  ގަާވއިދަކުން ނުވަތަ ޙުކުމަކުން އެހެންޤާނޫނަކުން ނުވަތަ 
 އަަދދުގެ ކަނޑައަޅާަފއިނުވާނަމަ، ޙުކުމާ އެްއގޮތަށް ނުދަްއކައި އޮތް 

 %8ޓްރެްސޓުގެ ުއޞުލުން އަހަރަކަށް މައްޗަށް ސިމްޕަލް އިން
އްކަން )އަށެއް އިންަސއްތަ( ގެ މަގުން ޖަޖްމެންޓް އިންޓްރެސްޓް ދަ

ރުން ވުުނ ޖަޖްމެންޓް އިންޓްރެސްޓް އެޖެހޭނެއެވެ. މި ބަޔާންކުރެ 
 ހުއްޓޭނީ ޙުކުމުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެެރއިން

ލަސްވެފަިއވާ ފައިސާ ެއުކގައި ދެްއކުމުން ނުވަތަ ޙުކުމް 
ޓުން ކޯ ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރަނިވެރިާޔގެ މުދާ ިވއްކުމަށް 

 ނިންމުމުން ނުވަތަ ދަރަނިވެރިޔާ ނިޔާވުމުންނެވެ.

 މި މާއްދާގެ )ރ( އަދި )ބ( ގައި ބުެނވުނު ުއޞޫލުތައް ަފއިސާ )ޅ(  
އި ދައްކަން އަްނަގއި މަދަނީ މައްސަލަތަކުަގއި ކުރާ އެންެމހަ

 ޙުކުމްތަކާ ގުިޅގެން ހިނގާނެެއވެ.
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ސާބިތު ދަރަނީގެ ރެކޯޑު 
 ބެލެހެއްޓުން 

ކުމެއްެގ ޙުދަރަނި ސާބިތުކޮށް ފައިސާ ދަްއކަން އަންަގއި ކޯޓުން ކުރާ ޮކންމެ   .87
 ސާބިތު ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ކޯޓުްނ ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް 
އެއްބަސްވި ނަމަވެސް 
ޙުކުމްކުރުމަށް ކޯޓުގައި 

 އެދިފައިނުވާ މައްސަލަތައް 

ރާތުންކުރެ ޢުވާއަށް އެއްބަްސވި ނަމަވެސް، ދެ ފަދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން މުޅި ދަ  .88
 މަ، ފަރާތަކުން އެ މައްސަަލިއގައި ުޙކުމްކޮށްދިނުމަށް ެއދިފައިނުވާނަ

އެ މައްސަަލއެްއގައި ުޙކުމްކުރާނީ އެކަމަށްަޓކަިއ އަުޑއެހުމެްއ 
 ެވ. ބޭއްވުމަށްފަހުެއވެ. މި ހާލަތުގައި ބާްއވާނީ އެންމެ އަުޑއެހުމެކެ

ރާތުން ފައި ދެ ޚަޞްުމންކުރެން އޮޅުންފިލުވާނީ ދަޢުވާލިބޭ މި އަޑުއެހުމުގަ 
މްކުރަްނ ދަޢުވާއަށް އެއްބަްސވެފަިއވާ އެއްބަްސވުމުެގ މައްޗަްށ ބަަލއި ޙުކު

 ހުރަސްއަޅާ ސަބަބެއް އެަބއޮތްތޯެއވެ. އެފަދަ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ 
 ހުރަހެއް ރަންއެ އަުޑއެހުމުގައި އެ މައްސަަލިއގެ ޙުކުމް އިްއވާނީެއވެ. ޙުކުމްކު 

 އޮތްނަމަ އެ މައްސަލަެއއް ަޝރީޢަތުގެ މަރުޙަލާއަށް ފޮނުވާނީއެވެ.

(2) 
 ދަޢުވާގެ ބަޔަކަށް އެއްބަސްވުން  

 ،މަދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާެގ ވަިކ ބަޔަކަްށ ެއއްބަސްާވނަ )ހ(  .89 ދަޢުވާގެ ބަޔަކަށް އެއްބަސްވުން 
ަވހުގެ )ސާދަ( ދު  14ދަޢުވާގެ ިލޔުންތައް ލިބޭ ތާރީުޚން ފެށިގެން 

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

ދަޢުވާގެ ަވކި ބަޔަކަްށ އެއްބަްސވާނަމަ އެއްަބސްވާކަްނ  )ށ(  
ގައި  06ބަޔާންކުރާނީ މި ގަވާއިުދެގ ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 

 ވެ.ބަޔާންކުރާ ދަޢުވާގެ ވަކި ަބޔަަކށް އެއްބަްސވާ ފޯމުންނެއެ

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާގެ ބަޔަކަށް އެއްބަްސވާަނމަ،  )ނ(  

އެ މައްސަލަިއަގއި ނިންމުމެއް ނިންމައިދިނުމަށް ދަޢުވާކުރާ 
)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެޭރގައި  14ފަރާތުން ހުށަހަޅާގޮތް ގިނަެވެގން 

 ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. އެގޮތަށް ކޯޓަށް އެދި ހުށަަހޅާނީ 
އިންނެވެ. މިގޮތުން  05މި ގަވާއިުދގެ ޖަދުވަލުަގިއާވ ފޯމު 



 

 56ގެ  147ޞަފްޙާ 

 

 

ށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި އަންނަނިވި ކަްނކަން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހު
 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

 ކަން.އެއްބަްސވި ޢަދަދު ޤަބޫލުކޮށް ުޙކުމް ކޮށްދިނުން އެދޭ (1)   

 އެއްބަްސވި ޢަދަދު ޤަބޫލު ނުކުރާކަން. (2)   

ން އެއްބަްސވި ޢަދަދު ޤަބޫލުކުރިަނމަވެސް، ފަިއސާ ދަްއކަ (3)   
 ޤަބޫލު ނުކުރާކަން.ޖެހޭ މުއްދަތު 

މައްސަލަ ނިންމައިދިނުމަށް 
 އެދުން 

މަ، އަދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާގެ ަބޔަކަށް އެއްބަްސވެފަިއވާނަ )ހ(  .90
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެއްަބސްވި ބަޔަްށ ކޯޓުން ޮގތެއް 

ިއާވނަމަ، ކަނޑައަަޅއިދިނުމަށް އެދި ދަުޢވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފަ
ޅި ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެއްބަްސވި ގޮތް ޤަބޫލުކޮށް މު

އިދިނުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަާރތުން މައްސަލަ ނިންމަ
ިއ ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، ޝަރީޢަތް ނުހިންގައި އެ މައްސަލަިއގަ

 ކޯޓުން ނިންމުމެއް ނިންމަންވާނެއެވެ. 

ދު މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮަތށް ދަޢުވާގެ ެއއްބަްސވި ބަާޔމެ )ށ(  
އްަތކުގެ ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްަފހު، އެ ދަޢުވާަގއިވާ ކަންތަ 

ތް ތެރެއިން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުްނ ެއއްބަސްނުާވ ބަިއގެ ޝަީރޢަ
ޙަާލއަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަަކއި އެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތުގެ މަރު
ވެ  އެ ނީ ވާ ނު  . ދަުޢވާގެ އެްއބަސްވި ބަިއގެ މައްޗަށް ޮގތެއްފޮ

 ކަނޑައަޅާނީ އެ ޤަިޟއްާޔަގއި ނެރޭ އަމުރެއްގެ ގޮުތަގއެވެ.
ިރއަށް އެއަށްފަހު، އެ ދަޢުާވގެ އެއްަބސްނުވާ ބައިގެ ޝަރީޢަތް ކު

އްޔާ ގެންދާނީ ހަމަ އެ ޤަޟިއްޔާއަށް ކުރިން ވެސް ދީފައިވާ ޤަޟި
 ނަންބަރުގެ ދަށުންނެވެ. 

(3) 
 މުޅި ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރުން 
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ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން މުޅި ދަޢުވާއަށް އިންކާުރކުާރނަމަ،  )ހ(  .91 ދަޢުވާގެ ދިފާޢު 
ދާ ވަނަ ާމއް  105ޢަމަލުކުރާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ 

ވަނަ މާއްާދަގއިާވ ގޮތަެށވެ. ދަޢުާވގެ ިދފާޢު  106އާއި 
 ަގިއވާ  07އޮންނަންވާނީ މި ަގާވއިދުގެ ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 

 ނަމޫނާއާ އެްއގޮތަށެވެ. 

އިންާކރު  ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މުޅި ދަޢުވާއަށް )ށ(  
 ކުރާނަމަ، ދަޢުވާގެ ލިޔުންތައް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ 

ނެއެވެ. )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހަޅަންވާ 14
 14 އަދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާުތގެ ިދފާޢު ހުށަހެޅުމަށް ލިބިފައިވާ

ށަހެޅުމަށް  ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހު )ސާދަ( ދުވަހަށް 
ވާލުވިކަްނ ބޭނުންވާނަމަ، އިތުރުކުރަން ެއދޭ މުއްދަތު ދަޢުވާ ފޯމާ ހަ

ރުކޮްށ އަންަގއިދޭ ފޯމުގައި ަބޔާންުކރަންވާނެެއވެ. މުއްދަތު އިތު
ްއދަތު މުދިނުމަކީ ކޯޓުގެ އިޚްތިޔާުރަގިއ އޮތް ކަެމކެވެ. ނަަމވެސް 

ގެްނ ބޭ ތާރީޚުން ފެށިދަޢުާވގެ ލިޔުންތައް ލި ،ވޭނީ އިތުރުކޮށްދެ
ވެ. )އަށާވީސް( ުދަވހަށްވުރެ އިތުރު ނުވާެނގޮތަަކށެ 28ޖުމުލަ 

ރާތުން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނީ މުްއދަތު އިތުރުކުރުމަށް ދެ ފަ
 އެއްބަްސވާނަމަެއވެ.

ށް ކޯޓުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ދަޢުާވކުރާ ަފރާތަ  .92 ދިފާޢުއަށް ޖަވާބުދިނުން 
ދިފާޢުގެ  ފޮނުވަންވާނެެއވެ. ދަުޢވާެގ ިދފާޢު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ލިުބމުން

  )ސާދަ( ދުވަުހގެ ތެޭރގައި މި ަގވާއިުދެގ ޖަދުވަލުަގއިވާ  14ރައްދު 
 އިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.  08ފޯމު 

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

)ސާދަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ކޯުޓން  14ހުށަހަޅާ ޖަވާބު ދިނުމަށް 
ޢުގެ ރައްދުަގއި ދޭ ޖަާވބަށް ދީ އަންގަންވާެނއެެވ. ދަޢުވާެގ ދިފާ
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 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ރައްދު ދޭނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަުދވަލުަގިއާވ 
 އިންނެވެ.  09ފޯމު 

ަޖވާބު  މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތެގމަތިން ދިފާޢުގެ ރައްދުަގއި )ށ(  
 ހުށަހަޅަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިިރއުޅޭ ފަރާތަކުންަނމަ،

އް ލިބޭ ދިނުމުގެ ުމއްދަތު،  ދަޢުާވގެ ިލޔުންތަދިފާޢުއަށް ޖަވާބު 
ތުރު )އަށާވީސް( ުދވަހަށް ވުރެ އި  28ތާރީޚުން ފެށިގެން ޖުމުލަ 

 ނުވާނެ ގޮުތގެމަތިން އިތުރު ުކރެވިދާނެެއވެ.

 ރައްދު ދަޢުވާ 
 

އެްއ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މަްއޗަްށ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ރައްދު ދަޢުވާ  .94
ވާއިުދގެ ހުށަހަޅާނަމަ، އެގޮތުން ހުށަަހޅާ ރައްދު ދަުޢވާ ހުށަހަޅާީނ މި ގަ 

އްދު ރައިްނނެވެ. ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ  10ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 

 ެއވެ. ދަޢުވާ ގެ ފޯމު ހުށަހަޅާނީ ދަޢުވާގެ ދިފާޢުއާ އެުކގަ

ފަހުން ރައްދު ދަޢުވާއެއް 
 ހުށަހެޅުން 

މަ، ރައްުދ ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ރައްދު ދަޢުވާެއއް ހުށަހަޅާނަ  .95
 11ވާ ފޯމު ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި މި ގަާވއިުދގެ ޖަދުވަލުަގއި
މަށް ކޯޓުން އުއިން ހުށަޅަންވާނެެއވެ. މިފަދަ ރައްދު ދަޢުވާއެއް ކުިރއަށް ގެްނދި

އެއް ހުއްދަ ދޭނީ، ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅިއިރު އެފަދަ ރައްދު ދަޢުވާ
 ވެ.ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމަށް ބެލެވޭނެ ސަބަބެއް ނެތްނަމައެ

 ޗަށް ރައްދު ދަޢުވާގައި ދަޢުާވކުާރ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތެއްގެ މައް   .96 ޚަޞްމަކު އިތުރުކުރަން އެދޭ ފޯމު 
ށްފަހު، ދަޢުވާެއއް ަރއްދު ކުރަްނ އެދޭނަމަ، ރައްދު ދަޢުވާ ުހށަހެޅުމައެ 

 .ފޮނުވަންާވނެއެވެ 12ޚަޞްމު އިތުރު ކުރުމަށް ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 

 އިތުރު ދަޢުވާ 
 

ލިބޭ ފަރާތަްށ ދަޢުވާލިބޭ ގިނަ ފަރާތްތަެކއް ިތބެފައި، އެއިން ފަރާަތކުން ދަޢުވާ  .97
ޢުވާއެްއ ނުމަށް އެއްބަސްވާނަމަ، އިުތރު ދަދީފައިވާ ެގއްލުމެްއގެ ބަދަލު ދި

ދުެގ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އިުތރު ދަޢުވާ ހުށަހަޅަންވާނީ މި ގަާވއި
 އިންެނވެ.  13ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 

ފަހުން އިތުރު ދަޢުވާއެއް 
  ހުށަހެޅުން 

ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހަޅާ ވަގުތު ފިޔަވާ އެހެން ވަގުެތއްަގއި ިއތުރު  )ހ(  .98
ދަޢުވާއެއް ހުށަހަޅާނަމަ، ެއަކމުގެ ހުއްދައަށް އެދެްނވާނެެއވެ. 
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އިތުރު ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭނީ މި ަގާވިއދުގެ 
އިްނނެވެ. މިފަދަ ދަޢުވާއެއް ކުިރއަްށ  11ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 

ށް ކޯޓުްނ ހުއްދަ ޭދނީ، ދަޢުާވގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅިިއރު، ގެންދިއުމަ
އިތުރު ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ބެލެވޭެނ 

 ސަބަބެއް ނެތްނަމައެވެ.

 އިތުރު ދަޢުވާއެއް ކޯޓުން ބަލައިގަންނާނީ ނުވަތަ މައުޟޫޢީ )ށ(  
 159ގެ ނުދަޢުވާއާެއކު ކުރިއަށް ގެންދާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫ

އުޟޫޢީ ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން އެ މައްސަލައަކީ ައސްލު މަ
 ވެ. މައްސަލަާއއެކު ހިންގެން އޮތް މައްސަލަެއއް ކަމަށްވާނަމައެ 

ހިނގަމުންދާ މައުޟޫޢީ މައްސަލަިއގައި އިތުރު ދަޢުާވއެްއ  )ނ(  

ުކ ކޮށްފައިވާނަމަ، އަދި އެ ދަުޢވާައކީ މައުޟޫޢީ ަމއްސަލަާއއެ
ތުެގ ހިންގުމަށް ނިންމާ މައްސަލައެއްނަމަ، މައްސަލަ ހިންގާނެ ގޮ

 އިރުޝާދު ކޯޓުން ދޭންވާނެެއވެ. 

ދިފާޢު ހުށަހަޅާއިރު ރައްދު 
 ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ އިތުރު 

 ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުން 

 ަރއްދު ދިފާޢު ފޯމާއެކު  ،ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދިފާޢު ހުށަހަޅާއިރު )ހ(  .99
 ރައްުދ ދަޢުވާއެއް ުނވަތަ އިތުރު ދަޢުވާެއއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ

އްުދ ދަޢުވާއަށާިއ އިތުރު ދަުޢވާއަްށ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމަށް އެ ރަ
ތީަގިއ ދަޢުވާ އަދި އިތުރު ދަުޢވާ ރަްއދުވާ ޚަޞްމަށް އަްނގަިއ، މަ

އަްށ ތުރު ދަޢުވާ ބުނެވުނު ތަރުތީބުން އެ ރައްދު ދަޢުވާއަށާއި އި
 ދިފާޢު ހުށަހަޅައި އެ ދިފާޢުއަށް ޖަވާބު ދިނުމަށާއި އަިދ 
އެ ޖަވާބަށް ރައްދު ދިނުމުގެ މަރުޙަލާ، ކޯޓުން ކުިރއަްށ 

 ގެންދަންވާނެެއވެ.

މުން މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކުރެވުނު ކަްނކަން ފުރިހަމަވު )ށ(   
 ނިމުނީއެވެ. މައްސަލަިއގެ ބަޔާން ބަދަލުކުުރމުގެ މަރުޙަލާ

ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 
 އިތުރުކުރަން އެދި ހުށަހެޅުން 

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ެއއްެވސް ޚަޞްމެއްގެ ފަރާތުން   .100
ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، މުއްދަތު 
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އިތުރުކޮށްދޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އަދި އިތުރުކޮށްދޭ މުއްދަތު އެގޮތަށް 
)ޭދއް( ދުވަުހގެ ެތރޭގައި ކޯޓުން  2މު އެދޭ ދުވަހުން ފެިށގެން ޚަޞް

ކަނޑައަަޅއި އެގޮތަށް އެދި ހުށަހެޅި ޚަޞްމަށާއި މައްސަލައިގެ އަނެްއ 
 ޚަޞްމަށް އެކަން ލިޔުމުން ައންގަންވާނެެއވެ.

 ދިހަވަނަ ބައި 

 ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކުރާ ޙުކުމް 

ާދެގ ވަނަ މާއް 100ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނުެގ   .101 ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކުރުން 
ލުވުމަށްފަހު، ދަޢުާވާއުގޅޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންަތކާ ަޙވާ ދަށުން، ދަޢުވާ ާއއި

 މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ވަނަ 103މި ޤާނޫނުގެ 
ނަމަ އަިދ ެއއްބަްސވެފައިނުވާ )ސާދަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތުގަިއ، ދަޢުވާއަށް 14

ކޮޅަށް ހުށަހަޅާަފއި ނުވާނަމަ، ދަޢުވާލިބޭ ަފރާތާ ދެ ދަޢުވާއަށް ދިފާޢެއް
ިއ ދިހަވަނަ ބާބުގަ މައްސަލަ ނިންމައި، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ

ނުމަށް ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުެމއް ކޮށްދި ުތގެމަތިންބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮ
ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކުާރ  .ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް އެދެވިދާނެެއވެ

 26 ފޯމު ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިުދގެ ޖަދުވަލުަގއިވާ
 އިންނެވެ.  

ދިފާޢު ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ 
 މުއްދަތު އިތުރުކުރުން 

ބިފިައާވ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް ދިފާޢެއް ހުށަހެޅުމަށް ލި )ހ(  .102
ޅައި، )ސާދަ( ދުވަހުގެ މުއްދަުތ އިތުރުކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހަ 14

އެ ހުއްދަ ކޯޓުން ދީފައިވާނަމަ، ޣައިރު ޙާޟިުރގަިއ 
 ެއގޮުތން ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް ދަޢުވާކުރާ ަފރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ

ހަޅާފައި މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށައިތުރުކުެރވުނު 
 ނުވާނަމައެވެ.

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ެއްއވެސް ޚަްޞމަކު  )ށ(  
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި، ބަޔާން ޯކޓަށް 
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ހުށަނާޅައި، މުއްދަތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ވާޖިބާ ޚިލާފުެވއްޖެަނމަ، 
ދިހަވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ  މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ  105މި ގަާވއިދުގެ ، ގޮތުގެމަތިން
ފޯމުން ޣައިރު ޙާޟިރުގައި އެ މައްސަލަިއގައި ުޙކުމް ކޮށްދިނުމަށް 
އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު، ކޯޓުގެ އެްނގުމާ ޚިލާފުނުާވ 

 މަށް ލިބިގެންވެެއވެ.ޚަޞް

 މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި މަްއސަލަ )ނ(  
އި އަދި ނިންމަންވާނީ، ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ މަްއޗަށް ބަލަ

މަށް އެ މައްސަލަެއއްަގއި ޙާޟިރުވާ ފަރާތެއްގެ ވާހަކަ ައޑުއެހު 
 ފަހުގައެެވ.

ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކޮށް 
 ދިނުމަށް ހުށަހެޅުން 

ވަނަ މާއްާދަގިއ  117މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .103
 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބާވަތްަތކުެގ ދަޢުވާތަކާ ގުިޅގެން ަޣއިރު 

ހަޅާަނމަ، ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކޮށް ދިނުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަ
 26 ފޯމު އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާނީ މި ގަާވއިދުގެ ޖަުދވަލުަގއިވާ

 އިންނެވެ. 

ވަނަ މާއްާދަގިއ  117މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބާވަތްަތކުެގ ދަޢުވާތަކާ ގުިޅގެން ަޣއިރު 

ގަިއ ޙާޟިރުގަިއ ޙުކުމްކޮށް ދިނުަމށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ ެއ ދަޢުވާ 
 118 ،ވަނަ މާއްދާ ާއއި  117މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫުނެގ 

 ވަނަ މާއްދާ  120ވަަނ މާއްދާ އާއި،  119ވަނަ މާއްދާ އާިއ، 
 އަދި، ވަނަ މާއްާދަގއި ބުނާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވެ 121އަދި 

ދަޢުވާާއުގޅޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުްނތަކާ  ދަޢުވާ ފޯމާއި
 )ސާދަ( ދުވަހުގެ  14ޙަވާލުވުމަށްފަހު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން 

ަތ ެއ ކަން އަންަގއިދޭ ލިޔުން ނުވަތެރޭގައި ދަުޢވާ ފޯމާ ހަވާުލވި 
 ދިފާޢެއް ހުށަހަޅާފަިއ ނެތްނަމައެވެ. ދަޢުވާއަށް



 

 62ގެ  147ޞަފްޙާ 

 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި  409މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ  )ހ(  .104 އަމުރު ރައްދުނުވުން 
 މުގެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ހާލަތުގައި ަޣއިރު ޙާޟިރުަގއި ޙުކުމްކުރު 

  ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެްނވެެއވެ. އަދި އެފަދަ މައްސަލަަތުކގައި 
 ނުެގ ޣައިރު ޙާޟިރުަގއި ޙުކުމްކުާރނީ، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫ 

 ެށެވ. ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ އިޖުާރއަތާ ެއއްގޮތަ 409

ްއަސލަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ޣައިރު ޙާޟިރުަގއި މަ )ށ(  
އި އަދި ނިންމަންވާނީ، ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ މަްއޗަށް ބަލަ

މަށް އެ މައްސަލަެއއްަގއި ޙާޟިރުވާ ފަރާތެއްގެ ވާހަކަ ައޑުއެހު 
 ފަހުގައެެވ.

ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކުރާ ޙުކުމް 
ބާޠިލު ކުރުމާއި ބަދަލުކުރުން 

   
 
 

 ށް ޣައިރު ޙާޟިރުަގއި ކުރާ ޙުކުމް ބާޠިލުކުރަން ނުވަަތ ބަދަލުކުރުމަ  .105

ނަމަ، ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުްނ ހުށަހަޅާ 124މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ 
ވެ. މިގޮތަށް އިްނނެ 27އެގޮތަށް ހުށަހަޅާނީ މި ަގާވއިުދގެ ޖަދުވަުލގަިއވާ ފޯމު 
. އަިދ ރެއް ދީގެންނެވެބެލެވޭ މައްސަލަތައް ބަލާނީ އައު ޤަޟިްއޔާ ނަންބަ

ރަށް އައު ޤަޟިްއާޔގައި މުރާޖަޢާކުރެވުނު މައްސަލަިއގެ ޤަޟިްއޔާ ނަންބަ
 ހަވާލާދޭންވާނެެއވެ. 

 އެގާރަވަނަ ބައި 

 ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ނުބާއްވައި މައްސަލަ ނިންމުން 

ޝަރީޢަތް ނުހިންގައި މައްސަލަ 
 ނިންމުން 

ނަމަވެްސ، ބާވަެތއްގެ މަދަނީ މައްސަަލއެއް ކަަމށް ވީއެ މައްސަަލއަކީ ކޮންމެ   .106
ިއާވ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގައި ބުނެފަ 164މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ 

ވަަތ ނުހާލަތްތަކުގައި ޝަރީޢަތް ނުިހންގައި ދަޢުާވކުރާ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް މައްސަލައެއް ނިންމުމުެގ ބާރު ކޯޓަށް

 ެވއެވެ.ލިބިގެން

ޝަރީޢަތް ނުހިންގައި މައްސަލަ 
 ނިންމައި ދިނުމަށް އެދުން 

ޝަރީޢަތް ނުހިންގައި މައްސަލަ ނިންމައި ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ   .107
ވަަނ  165މައްސަލަތައް ކޯޓުން ނިންމާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
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ވަނަ މާއްދާަގިއާވ ގޮތުގެމަތިން  167ވަނަ މާއްދާއާއި  166މާއްދާއާިއ، 
ޚަޞްމަކު އެދި ހުށަހެޅުމުންނެވެ. މަްއސަލަިއގެ އަުޑއެހުމެއް ނެތި މައްސަަލ 
ނިންމައިދިނުމަށް އެދި ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާނަމަ ހުށަހަޅަންވާނީ، މި ގަވާއިދުެގ 

 އިންެނވެ.  5ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 

 ބައި  ބާރަވަނަ 

 އިޚްތިލާފެއް ނެތް ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާއަށް ރައްދު ދިނުން 

މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުން 
 ރައްދުކުރުން 

ލާފެްއ ވަނަ ބާބުގައި ބުނެފައިވާ އިޚްތި 15މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ   .108
އެ ފޯމާިއ  ،ނެތް ބާވަތުގެ މައްސަލަތަުކގެ ފޯމާއި ލިޔުންތައް ކޯޓަށް ލިބުމުން

ލިޔުންތައް ދަޢުވާ ރައްުދާވ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށް ކޯޓުން 
ތުގެ ދަޢުާވ ރައްދުކުރަންވާެނއެވެ. އެ ލިުޔންތަކާއެކު "އިޚްތިލާފެއް ނެތް ބާވަ
ލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންގާ ލިުޔން" ދަޢުވާ ފޯމާއެކު ނުވަތަ މައްސަ

ކުރަންވާނެެއވެ. ފަރާތްތަކަށް ކޯޓުން ހަވާލު ފޯމާއެކު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ
ޔުން" "އިޚްތިލާފެއް ނެތް ބާވަތުގެ ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން ައންގާ ލި

ަގއިވާ ނަމޫާނާއ  28އޮންނަންވާނީ މި ަގާވއިދުެގ ޖަދުވަލުގެ ފޯމު 
 އެްއގޮތަށެވެ. 

އިޚްތިލާފެއް ނެތް ބާވަތުގެ ދަޢުވާ 
ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންގާ ލިޔުން 

 ހުށަހެޅުން 

ވަނަ ބާބުަގއި ބުނެަފއިާވ  15މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫުނެގ  )ހ(  .109
އިޚްތިލާފެއް ނެތް ާބވަތުގެ މަްއސަލަތަކުަގއި ުނވަތަ ދަޢުވާތަުކަގިއ 
ދަޢުވާގެ ދިފާޢެއް ނުވަތަ ަރއްދެއް ވަކި ފޯމަކުން ހުށަހަޅާކަްށ 

ެގ ނުޖެހޭނެއެވެ. ޭއގެ ބަދަުލގަިއ، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދަުޢވާ 

ޚްތިާލފެްއ އި)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި " 14 ލިޔުންތައް ލިބުމުން،

 ނެތް ބާވަތުގެ ދަުޢވާ ފޯމާ ޙަވާލުިވކަން އަްނގާ ލިުޔން" 
ދަޢުާވލިޭބ ، ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. އެ ލިޔުމުަގއި އެ ފަރާތުން

އިންކާުރުކރާނަމަ އެ ކަމާިއ، ދަޢުވާ ފޯުމގަިއ  ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް
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ފަރުވާެއއް ހޯދުމަށް އެދޭނަމަ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަރުވާ ނޫން އެހެން
 ބަާޔންކުރަންވާނެެއވެ.  އެ ފަރުވާައކީ ކޮަބއިކަން

ފަރާތުްނ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކިތާބީ ހެކި ހުށަހަޅަން އެދޭނަމަ، އެ )ށ(  

ންާގ އަ ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އިޚްތިލާފެއް ނެތް ބާވަތުގެ "

. އަދި ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ ހުށަހަޅާއިރު، ކިތާބީ ހެކިވެސްލިޔުން" 
ހުަށހަޅަން  ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެްއެވސް ޝަފަހީ ހެއްެކއް

 ބޭނުންވާނަމަ، ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުިވކަން އަްނގާ ލިޔުން 
  .ހުށަހަޅާއިރު، އެކަން ވެސް ަބޔާންކުރަންވާެނއެވެ

ޅާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަތަރިކަ މުދަލަކާ ގުޅިގެން ދަޢުވާލިބޭ  )ނ(  
ާގ ން ައން"އިޚްތިލާފެއް ނެތް ބާވަތުގެ ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަ

 އެ ްއގެ މަޞްލަޙަތު އޮތް މިންވަރާއި، ލިޔުން" ގައި އެ ވާރިޘެ 
 މުދަލުގެ މައްޗަްށ ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތެއްެގ މަޞްލަޙަތު އޮތް
ްއ މިންވަރާމެދު ދެބަސްވާނަމަ އެ ކަމަާކއި ެއކަމުގެ ސަބަުބތަ

ާވެއްއ ޔާންކުރަންވާނެެއވެ. އަދި ަތރިކަ މުދަލުގެ މަްއޗަށް ދަޢުބަ
 އޮތްނަމަ އެކަމެްއވެސް ބަޔާްނުކރަންވާނެެއވެ.

ން ހިބައިން ނުވަތަ ވަިޞއްޔަތުްނ ދޭ މައްސަލަެއްއގަިއ ދެނީ ކޮ )ރ(  
ިއ އެްއޗެްއކަމާއި، ލިބެނީ ކޮްނބަޔަކަށް ކަާމއި، އެ ދިނުުމގަ

އިކަން ޙައްޤު ލިބޭ މީހުންނަކީ ކޮބަ ނުހިމެނޭ އިޢުތިރާޒުކުރުމުގެ
 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. މި ަހއްޤު ލިބޭ މީހުންނަކީ ހިބައާއި 
ިއ، ވަޞިްއޔަތުަގއި ނުހިމެނޭ އަނބި/ފިރިންނާއި، އުފަންދަރިންނާ

 ވެ.މަރުވެފައިވާ ދަރިްނގެ އުފަންަދރިންނާއި މައިންބަފައިންނެ

 ތޭރަވަނަ ބައި 

 މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ އިޚްތިލާފު އޮންނަ ބާވަތުގެ 
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ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާއަށް ފޮނުވާ 
 މައްސަލަތައް 

ޝަރީޢަތުެގ ، ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އިޚްތިލާފު އޮންނަ މަދަނީ ދަޢުވާތަކުގެ ތެރެއިން   .110
 މަރުޙަލާއަށް ގެންދަންވާނީ އަްނނަނިވި މައްސަލަތަެކވެ. 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މުޅި ދަޢުާވއަށް )ހ(  
ކަމުްނ އެއްބަްސވެ ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކަން 

ދަޢުވާއަށް މުޠުލަޤު ޮގތެއްަގއި ެއއްބަްސވެފަިއވާަކން 
 ކަށަވަރުނުކުެރވޭ މައްސަލަަތއް؛  

ެއއްބަސްވެަފިއާވ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާގެ ބަޔަކަށް  )ށ(  
ތެްއ މައްސަލަތަކުަގއި، އެ ދަޢުވާަގއި އެއްބަސްުނވާ ބަޔާމެދު ގޮ 

 ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މައްސަލަަތއް؛

ޅާފަިއާވ ހުށަހަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކޮށް ދިފާޢު )ނ(  
 ؛މައްސަލަތައް

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

ަތކުެގ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއަްށ އެއްބަްސވެފަިއވާ ަމއްސަލަ )ބ(  
ާވ ތެރެއިން، ޝަރީޢަތް ނުހިންގަިއ ޙުކުމްކުރުމަށް އެދިފަިއނު
ަމށް މައްސަލަތަކުގެ ތެެރއިން، ަޝރީޢަތް ނުހިންގައި ޙުކުމްކުރު

ށް ޓަމެޖިސްޓްރޭ ހުރަސް އެޅޭ ސަބަބެއް އޮތް ަކމަށް މައްސަލަ ބަލާ 
 މައްސަލަަތއް.ޤަބޫލުކުރެވޭ 

ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވޭ މައްސަލަތައް 
 ބެހިގެންވާ ބައިތައް 

މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް ހިންގޭނީ،  ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވާ )ހ(  .111
 ޓްރެކަކުންނެވެ. އަންނަނިވި ތިން ޓްރެކުންކުރެ

 ކުދި މައްސަލަތަުކގެ ޓްރެކް؛ (1)   

 އަވަސްިނޔާގެ ަމއްސަލަތަުކގެ ޓްރެކް؛ (2)   

 .ބޮޑެތި މައްސަލަތަުކގެ ޓްރެކް (3)   
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 ކް ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވޭ މައްސަަލއެްއގެ ޝަރީޢަތް ހިންގާނެ ްޓރެ )ށ(  
ިއ ވަނަ ބާބުގަ  16ކަނޑައަޅާީނ، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

 .ބަޔާންކުރާ ގޮުތގެ މަތިން ކޯުޓންނެވެ

އެކަން އަްނަގއި،  މައްސަލަ ބަލާނެ ޓްރެކް ަކނޑައެޅުމުން، )ނ(  
ޓުން ކޯ  މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމުންނަށް ޓްރެކް ކަނަޑއެޅުމުގެ ނޯޓިސް

ަވލުެގ ދޭންވާނެއެެވ. މި ނޯޓިސް އޮްނނަންވާނީ މި ަގވާއިުދގެ ޖަދު
 ގަިއވާ ނަމޫނާއާ ެއްއގޮތަށެވެ. 30ފޯމު 

 ސާދަވަނަ ބައި 

 އިޚްތިލާފު އޮންނަ މައްސަލަތަކުގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން 

 ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލަެއްއގެ އިބްތިދާއީ   .112 އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން 
ީއ އަުޑއެހުމެއް ނުވަަތ ައޑުެއހުންތަކެއް ބާްއވަންވާެނެއވެ. އިބްތިދާ

 އަުޑއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންާދނީ މެޖިސްޓްރޭޓެވެ.

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި 
 ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

ްޓރޭޓް އަްނނަނިވި ކަންތައްަތއް މެޖިސްއިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމުގައި  )ހ(  .113
 ކުރަންވާނެެއވެ.

 ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( 185މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  (1)  
ިއވާ ގަިއވާ ކަންކަން ސާުފކޮށް އެ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަ

 ކަންކަން ކަނަޑއެޅުން؛

 މައްސަލަ ކުރިއަށް ދާނެ ގޮުތެގ އިރުޝާދު ދިނުން؛ (2)  

، މައްސަލަިއގެ ައޑުއެހުން ނިްނމާނެ ތާރީޚު ބަޔާންކޮށް (3)   
ވަުލ މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުންތައް ބާްއވާނެ ތާ
ން އެކުަލވާލައި އިޢުލާންކުރުން؛ އަދި އެ ތާވަލު ލިޔުމު

 ޚަޞްމުންނާ ހަވާލުކުރުން.
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 ިއ މައްސަލަިއގެ ވަކީލުންނާއި ެމޖިސްޓްރޭޓުން ޗުއްޓީ ނެގުުމގަ )ށ(  
( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ާތަވލަށް 3މާއްދާގެ )ހ( ގެ )މި 

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ.

ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ 
 ހައްލުކުރަން އެދި ހުށަހެޅުން 

އިބްތިދާއީ ަބއްދަލުވުމުަގިއ ކޯޓުން ބޭރުަގއި ަމްއސަލަ  )ހ(  .114
ހައްލުކުރުމަށް ދެ ޚަޞްމުން އެއްބަްސެވއްޖެނަމަ މަދަނީ 

ށް ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއވާ ޮގތަ 186ޤާނޫުނގެ އިޖުރާއަތުގެ 
އެ ފުރުޞަތު އެ ފަރާތްަތކަށް ދެިވއްޖެ ކަުމގެ ނޯިޓސް 

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

އެްއ  ންނަންވާނީއެ މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން ނެރެންޖެހޭ އަމުރު އޮ
މޫނާާއ ަގިއވާ ނ29ަ މި ަގާވއިދުގެ ަޖދުވަލުގެ ފޯމު  ،ލިޔުމެއްަގއި

 އެްއގޮތަށެވެ. 

ލުކުރާނީ މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުަގއި ހަްއލުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ޢަމަ )ށ(  
  މާއްދާަގއިވާ ގޮތަެށވެ. 186މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

މަށް ހައްލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދިނު ކޯޓުން ބޭރުގައި ަމއްސަލަ  )ނ(  
ެއކަމުގެ ނޯޓިސް މަްއސަލަިއެގ  ،ކޯޓުން ނިންމައިފިނަމަ

 ޚަޞްމުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ. މި ނޯޓިސް އޮންނަންވާނީ 
 ތަެށވެ. ަގއިވާ ނަމޫނާއާ އެްއގޮ 30މި ގަާވއިދުގެ ޖަދުވަުލގެ ފޯމު 

ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ 
ޙައްލުކުރެވުނުކަން ނުވަތަ 

 ނޫންކަން އެންގުން 

ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ދެވުނު ފުރުޞަތުގަިއ  )ހ(  .115
މައްސަލަ ހައްުލވެއްޖެކަން ުނވަތަ ނުާވކަމުެގ ނޯޓިސް، ެއންމެ 

ލަސްވެގެން އެ މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހު ނުވަތަ ޭއގެ ކުިރން 
ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކޯޓަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. މި ނޯޓިސް 

ަގއިވާ ނަމޫނާާއ  30ނަންވާނީ މި ަގާވއިދުގެ ަޖދުވަލުގެ ފޯމު އޮން
އެްއގޮތަށެވެ. ަބޔާންކުެރވުނު މުއްދަތުގައި ނޯޓިސް ީދފަިއ 
ނެތްނަމަ، ކޯޓުން މައްަސލަ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ޮގތެްއ 
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ޚަޞްމުންނަށް އެންގުމަށްޓަކަިއ އިރުޝާދު ދިނުމަށް އަޑުއެހުމެްއ 
 ބާއްވަްނވާނެެއވެ.

ޚަޞްމުން އެއްބަސްވާަނމަ، ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަަލ ދެ  )ށ(  
ވަަތ ނު ހައްލުކުރުމަށް ދެވުނު ފުރުޞަތު އިތުރުކޮށްދެވިދާނެެއވެ. 

 މުއްދަތު ކުރުކޮށްދެވިދާނެެއވެ. ކޯޓުން ބޭރުގައި މަްއސަލަ
ތުން ހައްލުކުރުމަށް ދެވުނު ފުރުޞަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނީ ދެ ފަރާ

ށް ޮފނުާވ ުނވާފަިއވާނަމަެއވެ. މި ގޮތައެކަމަށް އެދި ކޯޓަށް ސިޓީ ފޮ
ސިޓީަގއި އިތުރުކޮށްދޭްނ އެދި ހުށަހަޅާ މުއްދަތު 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

ކޯޓު މަރުޙަލާގައި  މައްސަލަ 
 ހައްލުކުރަން އެދި ހުށަހެޅުން 

ލާގަިއ ަޙއްލުކުރުމުގެ ބަދަުލގަިއ، ކޯުޓ މަރުޙަ ކޯޓުން ބޭރުަގއި މައްސަލަ  .116

 ފުރުޞަތަކަށް މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމުންނަށް ޙައްލުކުރުމުގެމައްސަލަ 
 އެެދިވދާނެއެވެ.  އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުމުަގއި

ކޯޓު މަރުޙަލާގައި  މައްސަލަ 
 ހައްލުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު 

  ކޯޓު މަރުޙަލާަގއި މައްަސލަ ހައްލުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ހާލަތުގަިއ،  .117
އަުތެގ ލުކުރަން މަދަނީ އިޖުރާއެ މައްސަލައަކީ ކޯުޓގެ މަރުޙަލާގައި ހައް

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކަށޭނަ މައްސަލައެއް ކަމަށް  187ޤާނޫނުގެ 
 187ގެ މެޖިސްޓްރޭޓަށް ޤަބޫލުކުރެވިްއޖެނަމަ، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު
ރުޞަތު ވަނަ މާއްާދގެ )ބ( ގަިއވާ ޮގތަށް އެއީ ކޯުޓގެ މަރުޙަލާަގިއ އެ ފު

 . ކަުމގެ ނޯޓިސް ޚަޞްމުންނަށް ދޭންވާނެއެވެއެ ފަރާތްތަކަށް ދެވިއްޖެ
ޓުން ވަަނ މާއްދާެގ )ބ( ގެ ދަށުން ކޯ 187މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫުނގެ 

ންނަންވާނީ އޮދޭންޖެހޭ ނޯޓިހާއި އެ މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން ނެރެންޖެހޭ އަމުރު 
ާނާއ ަގއިވާ ނަމޫ 29އެއް ިލޔުމެްއގަިއ، މި ަގވާިއދުގެ ޖަދުވަލުެގ ފޯމު 

 ގޮތަށެވެ. އެއް 

ކޯޓު މަރުޙަލާގައި  މައްސަލަ 
ހައްލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 

 ގޮތް 

މައްސަލަ ބަލާ  ،ކޯޓު މަރުޙަލާގައި ަމއްސަަލ ހައްލުކުރަން )ހ(  .118
މެޖިސްޓްރޭޓް ނިންމައިފިނަމަ ތިރީގައި މިާވގޮތަށް ޯކޓުން 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 
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ގެ ހައްލުކުރަން ނިންމިކަމުކޯޓު މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ  (1)   
 ނޯޓިސް ޚަޞްމުންނަށް ދިނުމާއެކު މައްސަަލއިގެ ފައިލު 

 އިސް މެޖިސްޓްރޭޓަށް ފޮނުވުން.

ޓެއް މައްސަލަ ހައްލުކުރުުމގައި އެީހތެރިވެދޭނޭ މެޖިސްޓްރޭ (2)   
 ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ތެރެއިން ޢައްޔަންކޮށް، 

 މައްސަލައިގެ ފައިލު ހަވާލުކުރުން؛ މެޖިސްޓްރޭޓަށް

، މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުަގއި ެއހީތެރިވެދޭ މެޖިސްޓްރޭޓް (3)   

ތަށް ވަނަ ބާުބގަިއވާ ގޮ 18މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫުނގެ 
 އުން.މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ކުރިއަށް ގެންދި

ަފއިާވ އެއް މެޖިސްޓްރޭޓަކު މަސަްއަކތްކުރާ ނުވަތަ ހަވާލުވެފަިއވެ )ށ(  
 ކޯޓެްއގަިއ، ކޯޓު މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުަގއި 

 ޚަޞްމުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ މަސައްކަތް ުކރާނީ 
 އެ މެޖިސްޓްރޭޓެކެވެ.

 މެޖިސްޓްރޭޓުން އެހީތެރިވެދޭނޭ ހައްލުކުރުމުަގއި  މައްސަލަ )ނ(  
 ވަކި  މައްސަލަތަުކގެ ހަާވލުކުރެވޭ ެއގޮތުން ޢައްޔަންކޮށް

 ތަްއޔާުރކޮށް ާދއިރާެގ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ރަޖިސްޓަރީއެއް
 ހައްލުކުރުމުަގއި  މައްސަލަ އަދި . ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ

 ރަކަށް ވަ މެމުންދާނި މަސައްކަތް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ އެހީތެރިވެދޭނޭ
 .ވެގެންދަންވާނެއެ މަކުރަމުންއަދާހަ ރަޖިސްޓަރީ މި ގަާވއިދުން

މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ 
 ބައްދަލުވުމުގެ ނޯޓިސް ދިނުން 

މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުަގިއ އެހީތެރިވެދޭ މެޖިސްޓްރޭޓަށް  )ހ(  .119
މައްސަލަިއގެ ފައިލު ލިބުމުން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ފުރަތަަމ 
 ބައްދަލުވުން ޭބއްވުުމގެ ނޯިޓސް ޚަޞްމުންނަށް ދޭންވާނެއެެވ. 

 30ިމ ަގވާއިުދގެ ޖަދުވަުލގެ ފޯމު މި ނޯޓިސް އޮންނަންވާނީ 
ނޯޓިހުގައި ބަޔާްނކުރާ ތާީރޚަކީ ެވ. ގަިއވާ ނަމޫނާއާ އެްއގޮތަށެ

 މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ފޮނުުވމަށް ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން 
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)ހަތެއް( ދުވަހަށްވުރެ ފަހުގެ ތާރީޚެއް ކަމަުގިއ  7
 ވެގެންުނވާނެެއވެ. 

ލުވުމަށް ކޯޓު މަރުޙަލާގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަ )ށ(  
ެގ ގެ ޚަޞްމުންގެ ފަރާތުން މައްސަލައި ހާޟިރުވާއިރު މައްސަަލއި

ިއ ޚުލާޞާއެއް ތައްޔާުރކޮށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އެ ޚުލާާޞގަ
 އަންނަނިވި ކަންތައްަތއް ހިމަނަންވާނެެއވެ.

 ؛ޚަޞްމުންގެ ނަންތައް (1)   

  ؛ގުޅޭެނ ނަންބަރު އަދި އީމެއިލް ،ޚަޞްމުންގެ އެޑްރެސް  (2)   

 ބިނާކޮށްފައިވާ ވާޤިޢާތަްއ؛ދަޢުވާ އަދި ދިފާޢު  (3)   

ޅޭނެ ގު ،ވަކީލަކު ޢަްއޔަނުކޮށްފަިއވާނަަމ ނަމާއި އެޑްރެސް (4)   

 ؛ނަންބަރު އަދި އީމެއިލް

ހައްލުގެ އެއްަބސްވުެމއްަގިއ ސޮއިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ  (5)   
 އަދި  ؛އިޚްތިޔާރު ލިބިގެްނވާ ފަރާތަީކ ކޮބައިކަން 

ކުރާ ދެފަރާުތން ބަރޯސާވާން ގަސްދުހައްލުގެ މަރުޙަލާަގއި  (6)   
 ؛ލިޔުންތައް

 މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ބޭނުންވާ ގޮތްަތއް. (7)   

ލޫމާތަކީ ޙަޞްމެއްގެ އަުތގައި ނުވަތަ ެބލުމުގެ ދަށުގައިވާ ވަކި މަޢު )ނ(  
 މައްސަލަ ހައްުލވުމަށް އެީހތެރިވެދާނެ މަޢުލޫމާތެއް ަކމަށް

އް އަނެްއ އެ މަޢުލޫމާތެ ،ހާލަތެއްަގއިމެޖިސްޓްރޭޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ 
 ފަރާތަށް ހާމަނުކުރާގޮތަށް، މެޖިސްޓްރޭޓަށް ހިއްސާުކރުމަށް

 އެދެވިދާނެެއވެ.

މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުެގ ބައްދަލުވުމަށް ޚަޞްމުން  )ރ(  
 ޙާޟިރުނުވާނަމަ އަންނަނިވި ޮގތަށް ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ.
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 އަުޑއެހުން ފަސްކުރުން. (1)   

ރުުމގެ ހައްލުކުރަން ބޭނުން ނުވަނީ ކަމުގައި ބަލައި ހައްލުކު (2)   
 މަސައްކަތް ނިންމުން.

މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ 
 ނިމުން 

 މެޖިސްޓްރޭުޓގެ  އެހީތެރިވެދޭ ހައްލުކުރުމުގައި  މައްސަލަ )ހ(  .120
 ރިޕޯޓާެއކު  ދިަޔގޮތުގެ މަސައްކަތް އެ ނިމުމުން މަސައްކަތް

 އިސްމެޖިސްޓްޭރޓްއާ  ދާއިރާގެ ފައިލު މައްސަލަިއގެ
 .ހަވާލުކުރާނީެއވެ

 އް ބައެ  މައްސަަލއިގެ  ނުވަތަ ،ނުވާަނމަ ހައްލުވެަފއި މައްސަލަ )ށ(  
 ިއގެ މައްސަލަ  ނުވަތަ  މައްސަލަިއގައި  އެ  ،ނުވާނަމަ ހައްލުވެފައި 
 ަމްއސަލަ ،ޝަރީޢަތްކުރުމަށްޓަކައި ބަިއގައި އޮތް ހައްލުނުވެ

 ންުކރި މަްއސަލަ އެ ،ޢައްަޔންކުރުމަށް މެޖިސްޓްރޭޓަކު ބަލާނެ
 ގެ ދާިއރާ ަފއިލު މައްސަލަިއގެ ޖިސްޓްޭރޓުމެ ގެންދިޔަ ބަލަމުން

 .ހަވާލުކުރާީނއެވެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

ޚުޞޫމަތު ނިންމުމަށް 
 އެއްބަސްވުން 

 ކޯޓު މަރުޙަލާގަިއ މައްސަަލ ހައްލުެވއްޖެނަމަ، ދެ ފަރާތުން )ހ(  .121
ހައްލުކުރަން ެއއްބަސްވި ގޮުތގެ ޞުލްަޙއިެގ މައްސަލަ 

ން އެ ެއއްބަްސވުމުަގއި ޚަްޞމު ،އެއްބަްސވުމެއް އެކުަލވާލައި 
ސޮއިކުރަްނވާނެެއވެ. އަދި އެ ެއއްބަްސވުމުަގއި މަްއސަލަ 

 ެނެއވެ.ހައްލުކުރުމުަގއި އެހީތެރިވެދޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ސޮއިކުރަންވާ

ޮގތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއއްބަްސވުމާ އެއް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  
މެކޭ ޚަޞްމަކު ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ، އެ ެއއްބަްސވުން ކޯުޓގެ ޙުކު 

އެްއގޮތަށް ކޯުޓގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޑިިވަޝނުން 
 ތަންފީޒުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.

ންވާީނ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންުކރެވުނު ެއއްބަސްވުން އޮންނަ )ނ(  
 ވެ.ނަމޫނާއާ ެއއްގޮތަށެ ގަިއވާ  Eއިދުގެ އެޕްންޑިކްސް މި ގަވާ 
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އިބްތިދާީއ  މައްސަލަ ޙައްުލކުރަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް )ހ(  .122 ޓްރެކް ކަނޑައެޅުން 
ަގިއ އަުޑއެހުމެއްަގއި ޚަޞްމުން ުބނެފިނަމަ، ނުވަތަ ކޯޓުން ބޭރު 

ނުވަަތ  ނުވަތަ ކޯޓުގެ މަރުޙަލާަގއި މައްސަލަ ހައްލުނުެވއްޖެނަމަ،
ވަަނ  187މައްސަލަައކީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ އެ 

 މާއްދާގެ ދަށުން ހައްލެއް ހޯދުމަށް އެކަށޭނަ މައްސަލައެއް 
ސަަލއެްއ ނޫންކަމަށް މެޖިސްޓްރޭޓަށް ޤަބޫލުކުރެިވއްޖެނަމަ، އެ ަމއް

އް ކަނޑައެޅުމަްށޓަކައި، އިބްތިދާއީ ައޑުއެުހމެ ބަލާނެ ޓްރެކް
 މެނޭ ޚަޞްމުންނާ މެޖިސްޓްރޭޓްބާއްަވއި، މަްއސަލަިއގައި ހި 

 މަޝްވަރާކުރަންވާެނއެެވ. 

ނުމަށް ކޯޓު މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ަހއްލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދި )ށ(  
ކޯޓުން ނިންމައިފިނަމަ އެކަމުގެ ނޯޓިސް މައްސަަލއިެގ 
 ޚަޞްމުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ. އެ ނޯޓިސް އޮންނަންވާީނ 

  ަގއިވާ ނަމޫނާއާ އެްއގޮތަށެވެ. 30މި ގަާވއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ޓްރެކް ކަނަޑއެޅުމާ ބެހޭގޮތުން ކޯުޓގައި ޚަޞްުމންނާ  )ނ(  
ުފކުރާ ސާމަޝްވަރާކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި ްޓރެކް ކަނޑައެޅުމަށްަޓކައި 

ތިާޔރު ފޯމެއް ފުރިހަމަކޮށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުގެ އިޚް
ކޯޓަށް ލިބިގެްނވެެއވެ. އެ ފޯމު އޮންނާނީ މި ގަާވއިުދެގ 

 ާވ ނަމޫނާއާ އެްއގޮތަށެވެ. ަގއި  30ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 

ޝަރީޢަތުގެ ބޭރުން ބޭއްވޭ 
 ބައްދަލުވުންތައް 

ށް އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުންތަކާިއ ަޚޞްމުންނަށް އިރުޝާދު ދިނުމަ )ހ(  .123
ާވ ބާއްވާ އަުޑއެހުންތަކާއި މަްއސަލަ ތަރުތީބު ކުރުމަށް ބާއް 

 އަުޑއެހުންތައް ބާްއވާނީ ނުރަސްމީ ސިފައެްއގައި ޝަރީަޢތުގެ 
ނަމަވެސް މިއިން ކޮންމެ  ހުން ބޭރުގައެވެ. މަޖިލީ

ޓުެގ އަުޑއެހުމެއްެގ ަޔއުމިއްާޔ ިލޔެ ބެލެހެއްޓުމަީކ މެޖިސްޓްރޭ
ސްްޓރޭޓް މަސްއޫލިއްޔަެތކެވެ. މިގޮތުން ިލޔެވޭ ޔައުމިްއޔާ ލިޔެ މެޖި

ިއ ސޮއިކުރުމަށްފަހު ދުވަހުން ދުވަހަށް މައްސަލަިއގެ ފައިުލގަ
 ފައިލުކުރަންވާެނއެވެ.
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އެހުްނތަްއ ކޯޓުގެ މަރުޙަާލގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ބާްއވާ ައޑު )ށ(  
ބާއްވާނީ ނުރަސްމީ ސިފައެއްަގއި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން 

އްާޔ ބޭރުގަެއވެ. ނަމަވެސް މިއިްނ ކޮންމެ އަޑުއެހުމެްއގެ ޔައުމި 
 ޮގތުން މިލިޔެ ބެލެހެއްޓުމަކީ މެޖިސްޓްޭރޓްގެ މަސްއޫިލއްޔަެތކެވެ. 

ވަހުން ިމއްޔާ ލިޔެ މެޖިސްޓްރޭޓް ސޮއިކުރުމަށްފަހު ދުލިޔެވޭ ޔައު
 ދުވަހަށް މައްސަލަިއގެ ފައިުލަގއި ފައިލުކުރަްނވާނެެއވެ. 

 ފަނަރަވަނަ ބައި 

 އިޚްތިލާފު އޮންނަ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް 

ްއ ޝަރީޢަތްތަދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގާ މަަދނީ މައްސަލަތަކުެގ  )ހ(  .124 ޝަރީޢަތްކުރެވޭ ބަސް 
  .ބަހުންނެވެ ކުރެވޭނީ ދިވެހި

ސް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެޮގތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެ  )ށ(  
ގަތުުމެގ ބިދޭސީ ބަސްބަހުން ހުންނަ ބަޔާންތަކާއި ލިޔެިކޔުން ބަލައި

ހުން އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެްނެވެއވެ. މިގޮތަށް ބިދޭސީ ބަސްބަ 
 ިކޔުމުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ޯކޓަށް ހުންނަ ބަޔާންތަކާއި ލިޔެ

ތަުރޖަމާ  ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓުން އަންގައިިފނަމަ އެ ލިޔުމެްއގެ ދިވެހި
 ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

ސް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެޮގތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެ  )ނ(  
ބިދޭސީއެްއގެ ހެކިބަްސ އިނގިރޭސި ބަހުން ނެގުމަށް ުނވަަތ 
 އިނގިރޭސިބަހުން ހެކިބަހުެގ ބަޔާނެއް ނުވަތަ އެފިެޑވިެޓއް 

 ހުށަހެޅުމަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅަެއވެ. 

ުކމުން ިއވުމާއި ވާހަކަ ެދއްދިވެހި ބަސް ނޭނގޭ ޚަޞްމުންނާއި އަޑު  )ރ(  
މަކު މަޙުރޫމްވެފައިވާ ޚަޞްމުން، ަތރުޖަމާނަކު ހޯދުމަކީ އެ ޚަޞް

 އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
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 ދިވެހިބަހުން ވާހަކަދަްއކަން ނޭނގޭ ބިދޭސީެއއްެގ ހެކިަބސް )ބ(  
ނަމަ، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ނެުގމަށް ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާފައިވާ
ށަހެޅި ތަރުޖަމާކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާނީ އެ ހެއްކަކު ހު

 ފަރާތުންނެވެ. 

 ،އޮތްނަމަެވސްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ެއގޮަތށް ބަޔާންކޮށްފައި  )ޅ(  
ހެްއ ބިދޭސީ ބަހަކުން ކޯޓު އަމުރެއް ނެރުމަށް މި ަގވާއިދު ހުރަ 

 ނާޅައެވެ. 

 ސޯޅަވަނަ ބައި 

 އިޚްތިލާފު ނެތް ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމާއި ޝަރީޢަތް 

އިޚްތިލާފެއް ނެތް މައްސަލަތަކުގެ 
 އިރުޝާދު ދިނުމުގެ އަޑުއެހުން 

ަފއިާވ ވަނަ ބާުބގައި ަބޔާންކޮށް 15އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫުނގެ މަދަނީ  )ހ(  .125
ާރތުން އިޚްތިލާފު ނެތް ބާވަތުގެ ަމްއސަލަތަކުަގއި ދަޢުވާކުރާ ފަ

ޢުާވލިބޭ ޭއގެ ރައްދުަގއި ދަ، ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާގެ ލިޔުްނތަކާއި
ތަުކަގިއ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ "އިޚްތިލާފެއް ނެތް މައްސަލަ

  މާ ޙަވާލުވިކަން ައންގާ ލިޔުން" ކޯޓަށް ލިބުމުން ދަޢުވާ ފޯ
 ްނނަށްމައްސަލަ ކުިރއަށް ގެންދާނެ ޮގތާ ބެހޭގޮތުން ކޯޓުން ޚަޞްމު
 ވާނެެއވެ. އިރުޝާދު ދިނުމަށްޓަކައި އިބްިތދާއީ ައޑުއެހުމެއް ާބއްވަން 

ިއ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމުގަ  )ށ(  
ކުރިއަށް ގެންާދނެ ގޮތާބެހޭގޮތުން ޚަޞްމުންނާ މައްސަލަ 

ެނ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މައްސަލައިގެ ައޑުއެހުންަތއް ބާްއވާ
ެއ ތާވަލު ކޯޓުން ޚަޞްުމންނާ  ،ތާވަލެއް އެކުަލވާލައި 

މުަގިއ ހަވާލުކުރަންވާެނއެވެ. މީގެ ިއތުރުން އިބްތިދާއީ އަުޑއެހު
 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުެރވިދާެނއެވެ.

ވަކި ކަމަކަށް ކިތާބީ ހެކި ބޭނުންވާނަމަ އެ ކަމެްއ  (1)   
 ބަޔާންކުރުން.
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 ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހަޅަން އެދޭނަމަ އެ ކަމަށް ފުރުޞަތު  (2)   
 ދޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކުރުން.

ވަިޞއްޔަުތގެ މައްސަލަިއގަިއ  ،ހިބައާއި  ،ތަރިކައާއި  (3)   
އެ  އިއުތިާރޒު ކުރުމުގެ ޙައްޤު ިލބިގެންވާ ފަރާތްތަކުން

ގެ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާްނ އަދި ވާިރޘުންނަށް އެ ފަރާތްތަކު 
 ބަޔާން ނޮޓޮރައިޒް ކޮށްފަިއާވ ބަޔާނަކުން ހުށަހަޅަން 

ކަން އެފަދައިން ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު އޮތް ،ބޭނުންވާނަމަ
 ކުރުން.ވެސް ބަޔާން 

މަށް މައްސަލަިއގައި އަޅަންޖެހޭ ިއދާރީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅު (4)   
  ،ހޭދަވާނެ މުއްދަތަކީ ޮކބައިކަން ބަޔާްނކޮށްދީ

ކުެގ އެ ފިޔަަވޅުތައް އަޅަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި، ފިަޔވަޅުތަ 
 ތަފްސީލު ބަޔާންކުރުން.

އިޚްތިލާފެއް ނެތް ާބވަތުެގ މައްސަލަތަަކކީ  (5)   
ވަތުެގ ލިޔެކިއުންތަުކގެ މައްޗަށް ނިންމުމަށް އިސްކަންދޭ ބާ 

މައްސަލަތަކެއް ކަމުަގއިވުުމން ޝަރީޢަތަކާ ނުލައި 
 ޙުކުމްކުރުމަށް އެދެވިދާނެކަން ބަޔާންކުރުން.

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

ވަަނ  5އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުމުަގއި މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ  )ނ(  
ރާުޒ ނަންބަރުގަިއވާ ފަދައިން ޚަޞްމުން އެދޭނަމަ ނުވަތަ  އިއުތި

ކުރިއަށް ނުގެންޮގސް، އިތުރަށް  ނުކުރާނަމަ، ޝަރީޢަތް
ގޮެތއް ނިންމަިއ،  ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއާމެދު ކޯޓުން

  .މައްސަލަިއގެ ޙުކުމް ކުރަންވާެނއެވެ

އިރުޝާދު ދިނުމުގެ އަޑުއެހުމުަގއި ަޚޞްމުންނާ  )ރ(  
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، އެ މައްސަލައަކީ އިޚްތިލާފެއް ނެތް 
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ހިންގޭނެ ދަޢުވާއެްއ މައްސަލަތަކުގެ އިޖުރާއަުތެގ ދަށުން 
ހިނދެއްަގއި، އެ ދަޢުާވއެއް އިޚްތިލާފު  ނޫންކަމަށް ކޯޓަށް ފެނިއްޖެ

އޮންނަ ބާވަުތގެ މައްސަލަަތއް ބަލާ އިޖުރާއަތުން ބެލުމަށްޓަަކއި، 
 ކަމާބެހޭ ފޯމުން އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް އަނަްގިއ 

 އެ މައްސަލަ ނިންމާނީއެވެ.

ބާވަތުގެ މައްސަލަތަުކގެ އިބްިތދާީއ  އިޚްތިލާފެއް ނެތް )ބ(  
ޔުުމން އަުޑއެހުމުގައި ަމއްސަލަ ނިންމާނެ ތާރީޚެއް ކަނަޑއަޅައި ލި

 ޚަޞްމުންނަށް އަންގަންވާނެެއެވ.

ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް 
 ގެންދާނެ ގޮތް 

ނީ ތަރިކަިއގެ މައްސަލަެއއްނަމަ، އަދި އެ ތަރިަކއިަގއި އާްމދަ )ހ(  .126
ބްިތދާީއ އިލެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރިެއއް ހިމެނޭނަމަ، ލިބިލިބި ހުރި މުދަ

 ނެއެވެ.އަުޑއެހުމުގައި އަންނަނިވި ކަްނކަން ކޯޓުން ހަމަޖައްސަންވާ

ތަރިކަިއގެ މައްސަލަ ކޯުޓން ނިންމުމާ ހަމައަށް،  (1)   
ތަރިކަިއގައި ހިމެނޭ މުދަލުގެ ތެރެއިން އާމްދަނީ 

އު ލިބިލިބިހުރި މުދާ ނުވަތަ ވިޔަފާރި ހުރިނަމަ އެ މުދަ
ނުވަތަ ިވޔަފާރި ހިންގައި ބަލަހައްޓާޭނ 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު ުނވަަތ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން 

 ޢައްޔަންކުރުން؛ 

 ( ަވނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރ1ާމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (2)   
ބު ބުނެވުނު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަުރެގ މަސްއޫލިއްޔަާތއި ވާޖި

 ކަނޑައަަޅއި ބަޔާްނކުރުން؛

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

 ކަނޑައެޅުްނ؛

ތަރިކަިއގެ  ،ތަރިކަިއގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ިނންމުމާ ހަމައަށް (4)   
ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުދަލުން ލިބޭ އާމްދަނީއިން އެ މުދަލެްއ 
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އިންޝުއަރކޮްށ ބެލެހެއްޓޭނެ އިންިތޒާމު 
 ހަމަޖައްސާނެކަން ކަށަވަރުކުުރން؛ 

މަރުހޫމުގެ ދަރަނިތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނޭ އުޞޫލެއް  (5)   
 ކަނޑައެޅުްނ؛

މަރުހޫމު ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މީހުންނާއި  (6)   
ދަރިންގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަްށ ފައިސާ ނަގާނެ ގޮާތއި 

 އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދައިގެ ައދަދު ކަނޑައެޅުން؛ 

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެވުނު 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (7)   
ނަގާނަމަ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަުރގެ މަސަްއކަތަށް ފީއެްއ 
 އެގޮތުން ނަގާނޭ ީފގެ މިންވަުރ ކަނޑައެޅުން.

ހުރި  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ ލިބިލިބި )ށ(  
 މުދަލުގެ ގޮތުަގއި ކުންފުންޏެއްަގއި ހުންނަ ހިއްސާ ހިމެނޭ
ިއ ހާލަތެއްގައި ތަރިަކިއގެ މަްއސަލަ ނިމެންދެން އެކުންފުނީގަ

ިރޘަން  ތަމްީސލުކުރާނޭ ވާރިޘަކު ނުވަތަ ވާހިއްސާދާރެްއގެ ގޮތުން
ނުވަތަ ކޯޓުން ކަނޑައަާޅ މިނިވަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަުކ 

 ޢައްޔަންކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

ްއ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ކަނޑަެއޅުންތަ )ނ(  
 މުރާޖަޢާ ކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

ތަރިކަިއގައި ހުރި މުދާ ހިންަގއި ބެލެހެއްޓުމަށް އެޑްމިނިސްޓްޭރޓަރު  )ރ(  
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަުރގެ ގޮުތަގިއ  ،ކަމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރާއިރު 

ވާރިޘުންގެ ތެެރއިން ީމހަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ޯކޓުން 
އިސްކަންދޭންވާެނއެެވ. ވާރިޘުްނގެ މެދުަގއި އެޑްމިނިސްޓްރޭަޓރަާކ 

ސްނުެވިވއްޖެނަމަ، ވާރިޘުންގެ ތެެރއިން ުނވަަތ މެދު އެއްބަ
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ވާރިޘެއް ނޫން ޕްރޮފެޝަނަލް ފަރާތެއް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެްއެގ 
 ގޮތުަގއި ޢަްއޔަންކުރުމުގެ ބާުރ ކޯޓަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

އި ހުރި ތަރިކަިއގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުުމގެ ކުރިން ވެސް ތަރިަކިއގަ )ބ(  
ންގައި ބެލެހެއްުޓމަށް މުދާ ނުވަތަ ވަކި މުދަލެއް ހި

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު ަޢއްަޔންކޮށްދިނުން އެދި މައްސަަލ 
 ގެންެވއެވެ.ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ވާރިޘުކަށް ނުވަތަ ވާރިޘުންނަށް ލިބި 

ތަރިކަިއގައި ހުރި މުދާ ނުވަތަ ަވކި މުދަލެއް ހިންަގިއ  )ޅ(  
ްއޔަތު މަސްއޫލި ބެލެހެއްޓުމަށް ޢައްޔަންކުރާ ެއޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ 

ންދެން ދެމިއޮންނާނީ ތަރިކައިގެ މަްއސަލައިަގއި ކޯޓުން ުޙކުމްކުރަ 
 ނުވަތަ ކޯޓުން ކަނަޑއަޅާ މުްއދަތަކަށެވެ.

ތަރިކަިއގައި ހުރި މުދާ ނުވަތަ ަވކި މުދަލެއް ހިންަގިއ  )ކ(  
ްށ ބެލެހެއްޓުމަށް ޢައްޔަންކުާރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ ަމއްޗަ

 މަސްޫއލިއްޔަތު އަާދކުރުމުގެ ާވޖިބު އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު
އޮންނާނެއެވެ. އަދި ިމ ބަޔާންކުރި އަމާނާތްތެިރކަމާއެުކ 

 ވާރުތަ މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރުމުގެ ާވޖިބާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން
މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ިލބިއްޖެނަމަ، އެ ެގއްލުމަކަްށ 

 ވެ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު އަިމއްލަައށް ޒިންމާ އުފުލަންވާނެއެ 

ހަުކ ތަރިކަިއގެ މައްސަލަތައް ހިންގާއިރު އެ ތަރިަކއިން ލިބޭ މީ  )އ(  
ެގ ނުވަތަ ބަޔަކު މަރުވެފަިއވާަނމަ، އެ މީސްމީހުންގެ ތަރިކައި

  މައްސަލަތައް އެ ޤަޟިއްާޔެގ ތެރޭގައި ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި 

، އެ ތަރިކަައކުން ސީދާ ލިބޭ މީހުންގެ ޤަޟިއްޔާތައް ނިންަމއި
ގެ ން ސީދާ ލިބޭ މީހަުކ މަރުވެފައިވާނަމަ އެ މީހެއް އެތަރިކައި

ްނ ނުވަތަ ބައެްއގެ ތަރިަކއިގެ މައްސަލަ ވަކި ޤަިޟއްޔާތަަކކު
 ހުށަހަޅުމަށް އަންގާނީއެވެ.
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ވާރިޘުން ސާބިތުކުރިގޮތުގެ 
 ސެޓްފިކެޓް 

ެގ ތަރިކަިއގެ މައްސަލަ ނިންމުމުގެ ކުރިން ވާރިޘުން ސާބިތުކުރި ގޮތު  .127
ރިކަިއެގ ހޯދުމަށް އެދި ވާރިޘުކު ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިަނމަ، ތަސެޓްފިކެޓެްއ 

ކެެޓްއ މައްސަލަ ކޯޓުން ނިމުމުގެ ކުިރން، ވާރިޘުން އެނގޭނޭ ގޮތުެގ ސެޓްފި
 ވާރިޘުންނަށް ދޫކުރުމުގެ އިޚްިތޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

މީހެްއެގ  ރިަޘކު އަނެއް ވާރިޘަަކށް އެތަރިކަިއގެ މައްސަލަަތކުަގއި އެއް ވާ  .128 ތަރިކައިން ލިބޭބައި ހަދިޔާކުރުން 
ވެ. އަދި ބައި ހަދިޔާކުރާނަމަ އެ ޤަިޟއްާޔގެ ތެރޭަގއި ެއކަން ކުެރިވދާނެއެ

ތުެގ މިގޮތަށް ތަރިކައިގެ ބަެއްއ ހަދިޔާކުރާއިރު މުދާ ހަދިޔާކުރާ ފަރާ
 ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބަލަން ނުޖެހޭނެއެވެ.

އުަލތަށް ވެފަިއވާ ެއއްެވސް ބިމެއް ދަމީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ  )ހ(  
ޅަންވާނީ ނެގުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ އެ ފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ކޯޓަށް ހުށަހަ

 .އެ ބިމެއް ނެގުުމގެ ބާރު ޤާނޫނަކުން ދީފައިވާ ފަރާތުންނެވެ

 މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްަޓރީ ވެފައިވާ ެއްއވެސް ބިމެއްގެ  )ށ(  
ީސަގިއާވ ބަދަލުކޮށްދޭންވާނީ ޤާނޫނުއަސާމިލްކުވެރިކަން ަދއުލަތަށް 

 ފަހުގަެއވެ.ގޮތުގެމަތިން ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް އެ ފަރާތަކަށް ދިނުމަށް

މީސްމީހުންނަށް ހަވާލުކުރެޭވ ބިންބިމާއި ގޯތީގައި ހުންނަ  )ނ(  
ްނ ރުއްގަހަށް ބަދަލު ދިނުމުގެ މައްސަލަތަކުަގއި މިލްކުެވރިކަ

ވެިރ ރީޢަތުން ކަނޑައަާޅ ޢަދުލުބަދަލުވެއްޖެކަމަށް ނިންމާނީ ޝަ
ލުވެިރ ބަދަލެއް އެ ތަކެީތގެ ވެރިފަރާތަށް ދިނުމަށްފަހުއެވެ. ޢަދު
ދުލުވެިރ ބަދަލަކާމެދު ދެ ފަރާތުން އެއްަބސްނުވާނަމަ، ރުްއގަހުގެ ޢަ
. ނުވަަތ ބަދަލެއްގެ މިންވަރު ކަނަޑއަާޅނީ ކޯޓުގެ ައގު ކޮމިޓީންެނވެ

ުގ އަލުތަކުަގއި ބަޔާންކުާރ އެކަމަކާ ުގޅިގެން ޢަމަލުކުރާ އުޞޫ
 ކޮމިޓީންނެވެ.

ތަރިކަިއގެ މައްސަލަ ކޯުޓގައި ހިނގަމުންދާއިުރ، ތަރިކަ މުދާ   .129 އަމުރުތައް ނެރުމުގެ ބާރު 
 ނެރެންޖެހޭ ހިމާޔަތްކުރުމަށާއި ވާރިޘުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަަކއި

 އަމުރުތައް ނެރުމުގެ ބާރު ކޯަޓށް ލިބިގެންވެެއވެ.
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ތަރިކައިން ލިބުނުގޮތް 
 ބަޔާންކުރުން 

 ލިބުނު ބައި ތަރިކަިއގެ މައްސަލަަތކުަގއި ަތރިކަ ބެހުނުގޮތާއި ކޮންމެ މީހަަކށް  .130
ވެ. އަިދ އެނޭގގޮތް ސާފުކޮށް މައްސަލައިގެ ނިންމުމުގައި ބަޔާންކުރަްނވާނެއެ 

 ކޮންމެ މީހަކަށް ތަރިކައިން ޙައްޤުވާ ބައި ަބއިކުޅަަބއިން ނުވަތަ 
 އިން ބަޔާންކުރަްނާވނެއެވެ.އިންސައްތަ 

ވަތަ ތަން ގޯތި ބައިކުރުުމގެ މައްސަލަތަްއ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ، އަދި ގޯތި ނު  .131 ގޯތި ބައިކުރުމުގެ މައްސަލަތައް 
ަލ ބައިކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ކޯުޓން ހިންގަންވާނީ، ތަރިަކިއގެ މައްސަ

މުގައި ގެ ނަޝަރީޢަތުން ނިންމައި އެ ގޯްއޗެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭ މީސްމީހުން
އިމާރާތާއި ގޯީތގެ ރަޖިސްަޓރީ ނުވަތަ ތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދައި 

 ދިނުމުންނެވެ.

ގޯތި ނުވަތަ ތަން ބައިކުރުމުގެ 
މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުން 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ނަމަ، އެފަދަ ގޯތި ނުވަތަ ތަން ބައިކުރުމަށް ހުރިހާ ބެހެނިވެރިން އެއްބަސްނުވާ  .132

 ގޮތަކަށެވެ. ޓުން ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތްތަކުްނުކރެމައްސަލަތަކުަގއި ކޯ

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

ނުނަމަ، ހުރިހާ ބެހެނިވެރިން އެއްބަސްވާ ޞުލްޙަވެރި ގޮެތއް ނުފެނު )ށ(  
 ގުރުއަތުަލއިގެްނ؛ ނުވަތަ 

އް ނުވަަތ ގުރުއަތުލުމަކީ އެންމެ ޢަދުލުެވރި ގޮތްކަމަށް ނުވާ ހާލަތެ )ނ(  
 ގޮތަަކށް. އެ ޢަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮްތކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ 

ން ހުށަހަޅާ ބިމެއް ބައިކުރުމާމެދު ނުވަތަ ިބން ޢައްޔަންކުރުމާމެދު ބެހެނިވެރި  .133 ބިމާބެހޭ ޗާޓު ހޯދުން 
ން ގޮތެްއ ނިންމުމުގެ ކުރިން ބިމާބެހޭ އިދާރާއިގޮތްތަކާމެދު ކޯޓުން 

 ތައްޔާރުކުެރވިފަިއވާ ާޗޓު ހޯދަންވާނެެއވެ.

ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންގާ 
 ލިޔުން ހުށަނޭޅުން 

"އިޚްތިލާފެއް ނެތް ަމއްސަލަތަުކގައި ދަޢުވާ ފޯމާ ަޙވާލުިވކަން ައންގާ ލިޔުން"   .134
ހުށަހަޅާފައި ނުވާަނމަ ދަޢުވާ ފޯާމ  ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކުން

ހަވާލުވިކަުމގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން މައްސަލައިެގ 
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އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމެއް ބޭްއވުމަށް ހުރިހާ ޚަޞްމުންނަށް ކޯޓު އަމުުރ 
 ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

ކަްށ ލަތަކުަގއި ކޯޓުން އެހެން ގޮތައިޚްތިލާފެއް ނެތް ާބވަތުެގ މައްސަ  .135 ހެކިބަސް ކަށަވަރުކުރުން 
ުތެގ އަމުރުނުކުރާހައި ހިނދަކު ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހަޅާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަ

އިގެންެނވެ. ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ހެކިބަޔާން ހުށަހަޅަ 28ޤާނޫނުގެ 
ޓަށް ކޯހެކި ބަޔާނަކަށް އެްއވެްސ ަޚޞްމަކު އިންކާުރކުރާނަމަ ހެިކވެރިޔާ 

 ހެކިބަސް ކަށަވަުރކުރަންވާނެެއވެ. ޙާޟިރުކޮށް

އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ ހައްޤު 
ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަސް 

 ހުށަހެޅުން 

ބިފައިާވ ލިހިބައާއި ވަިޞއްޔަތާ ގުިޅގެން އިއުތިާރޒުކުރުމުގެ ަހއްޤު  )ހ(  .136
ށްފަިއާވ ކޮފަރާތްތަކުންނާއި، ތަރިަކއިަގއި ވާރިޘުންނަށް ނޮޓަރައިޒް 

 ލިޔުމަކުްނ އެ މީހުންެގ ބަސް ހުށަަހޅަންބަޔާނަކުން ނުވަަތ 

ާވލިބޭ ބޭނުންނަމަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް މައްސަލަިއގެ ދަޢު
ރީޢަްތ ހުރިހާ ޚަޞްމުން އެ މީހުންގެ ބަސް ހުށަހަޅާ ހާލަތުގައި ޝަ

 ހިންގުމަކާ ނުލައި މައްސަލަ ިނންމިދާނެއެވެ.

ބަޔާން ހުަށނާޅާ މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ަބޔާންކުރާ ގޮތަށް  )ށ(  
ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންތަްއ ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮްށ ނުވަަތ 

އެެވ. ޓެލެކޮށްފަރެންސް ނުވަތަ ވީިޑއޯ ކޮންފަރެންސްކޮްށ ނެގިދާނެ 
ކުން ދޭ ނަމަވެސް މައްސަލަިއގެ ޙުކުމްކުރުމުގެ ކުރިން އެ ފަރާތްތަ
ނބުރާ ބަޔާން އެ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވައިގެން ސޮިއކުރުމަށްފަހު އަ

 ޔާންތައް ޯކޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.އެ ބަ

ޣައިރު ޙާޟިރުގައި 
 ޙުކުމްނުކުރުން 

ެވްސ ތަރިކަ ާއއި ހިބަ ާއއި ވަޞިްއޔަތާއި، ިވއްކުމާިއ، މި ނޫން )ހ(  .137

ގޮތަކަށް މިލްކުވެިރކަން ބަދަލުކުރުމާއި، މިލްކުވެިރަކން 
ުވމުން ސާބިތުކުރުމުގެ މަްއސަލަތަުކަގއި ދަޢުވާ ފޯމު ަރއްދުނުކުރެ 

ވަަތ ނުވަތަ ދަޢުވާ ފޯމާ ހަވާލުވިަކމުގެ ލިޔުން ހުށަނޭޅުމުން ނު
 ދިފާޢެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވުމުން ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ުޙކުމް 

 ކޮށްގެންނުވާެނއެެވ.
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ަކިއެގ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންވެފައި ވީނަމަވެސް ތަރި )ށ(  
ބައިުކރުމުގެ މައްސަލަިއގައި ވާރިޘެްއެގ ބަޔާން ނުވަތަ 

ެގންާވ މައްސަލަެއއްަގއި ބެހެނިވެރިެއއްގެ ބަޔާން ނެގުމަށް އެކަށީ 
އަްށ މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު އޭާނގެ ބަޔާން ނުނެގުނުނަމަ އޭނާ 

 ނެތެވެ.ޙައްޤުވާ މިންވަެރއް ލިބިދީ މައްސަލަ ނިންމުމަށް ހުރަހެއް

މުެގ ޒު ކުރު ހިބަ ނުވަތަ ވަޞިްއޔަތުގެ މައްސަލަެއއްަގއި ިއއުތިރާ )ނ(  
ިފނަމަ ޙައްޤު ލިބިފައިާވ ފަރާތަކުން ބަޔާންދިނުމަށް އިންކާރުކޮށް
ހު ޭއނާގެ ނުވަތަ އެކަީށގެންވާ ގޮތަކަށް ޯކޓުން މަސައްކަތްކުރުމަށްފަ

އް އޭާނެގ ބިމުގެ ތަނަވަސްކަން ހުިރޮގތެ ،ބަޔާން ނުނެގުނުނަމަ
ްއަޔތުެގ ޞިކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ބެލުމަށްފަހުގައި އެ ހިބަ ާއއި ވަ

 އެވެ.މައްސަލަ ވަިކގޮތަކަށް ނިންމުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅަ

ވާ އަނބުާރ ތަރިކައާިއ، ވަޞިްއޔަތް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ަމއްސަލަެއްއގައި ދަޢު  .138 ދަޢުވާ އަނބުރާ ނުގެންދެވުން 
 ނުގެންދެވޭނެެއވެ.

ލާޖެއްސުމާއި، ިވްއކުމުެގ ، އްޔަާތއިޞި ވަ ،ހިބައާއި )ހ(  .139 ޞައްޙަކަން ކަނޑައެޅުން 
މުެގ މައްސަލަތަކުަގއި އެ ކަމެއް ޞައްޙަކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑަެއޅު

ކުރިން އަންނަނިިވ ކަންކަން ކަށަަވރުކުރުމަށް 
 މަސައްކަތްކުރަްނވާނެެއވެ.

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

 ދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވިްއކާ ފަރާތަށް އެކުރެވޭ ކަމެއް (2)   
 އެނގޭކަން ުނވަތަ ނޫންކަން؛

 ން.ޤާނޫނުތައް ލާޒިމުކުރާ ކަންކަްނ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަ (3)   

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ހުރިތޯ 
 ބެލުމަށް އިޢުލާނުކުރުން 

ވިްއކުމަކުން، ދިނުމަކުން ުނވަތަ ެއ ނޫން ވެްސ ގޮަތކަްށ  )ހ(  .140
މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރާ ަމްއސަލަތަކުަގއި، އެފަދަ މައްސަަލއެްއ 
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ހުށަހެޅިފައިވާކަން އިޢުލާންކޮށް، އެ މުދަލާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެްއ 
ހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކޯުޓން ކަށަވަރުކުރަްނވާނެެއވެ. މިޮގތުން 

ޢުލާނުަގއި މުދަލުގެ ަމއްޗަށް ދަޢުާވެއއް އޮތް ފަރާަތކުން ކުރާ އި
)ހަތެއް( ުދަވްސ  7ދަޢުވާކުރުމަށް މަދުވެގެން ރަްސމީ މަސައްކަތު 

 ދޭންވާނެއެެވ.

ޗަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ މައްސަލަތަކުަގއި މުދަލުގެ މައް  )ށ(  
ތެެރއަްށ  މައްސަލަިއގެހައްޤެއް އޮތް ކަމަށް ދެކޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުން 

ށަހަޅާ ހުތަދައްޚުލުެވވިދާނެެއވެ. ނަމަެވސް ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި 
 ހެކި ހުށަހެޅުމުގައި އޭނާއަށް ލިބިެގންވާ ޙައްޤު ސާބިތުކުރުމަށް

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މުދަލެއްގެ މަްއޗަށް ދައުަލތުގެ ފަރާތުން ރަޖިސްޓަރީެއްއ  )ނ(  
ލްުކވެިރ މިހަދާދީފައިވާ ހާލަތުގައި އެ ރަޖިސްޓަރީަގއި ބަޔާންކޮށްދޭ 

ފަރާތަކީ އެ މުދަލުގެ ޙަީޤޤީ މިލްކުވެރި ފަރާތް ނޫންކަްނ 
ށްކަްނ ސާބިތުކުރެވޭނީ އެ ރަޖިސްޓަީރ ހޯދާފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަ

ވަަތ ލަތަކުން ނުވަތަ އޮުޅވާލުމަކުންކަން ނު ނުވަތަ މަކަރާއި ހީ
އޮޅުމަކުންކަން ުނވަތަ އެ ފަރާތުގެ ނަމުގައި އެ މުދަލެްއ 

ްނ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވަނީ ޓްރަސްޓީއެްއގެ ހައިިސއްޔަތުްނކަ
 ސާބިތުކޮށްދީފިނަމައެވެ. 

މުެގ ތަ ލާޖެްއސުއްޔަތަކުން ނުވަޞިވިްއކުމަކުން، ހިބައަކުްނ، ވަ  )ހ(  .141 ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން 
ރިެވގެްނ މުޢާމަލާތަކުން ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް ގޮތަކުން ކޯޓު މެދުވެ
ކުރުމުެގ ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފަިއވާ މުދަލެއްގެ މިލްުކވެރިކަން ބަދަލު

ްނ ކުރިން މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރަން އެދޭ ފަރާތު
ޏެއް ރަންސަރުކާރަށް ނުވަތަ އަިމއްލަ ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަ

 އޮތްތޯ ކޯޓުން ބަލަންވާނެެއވެ.  

 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބަލާނީ )ށ(  
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށާއި، މޯލްިޑވްސް އިންަލންޑް 
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ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަާށއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިަޝލް 
 ޢާންމު އިޢުލާނުކޮށްގެްނނެވެ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ލިެޔެގންނާއި 

އިއުތިރާޒު ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް 
 ހޯދުން 

އުފުޭލ  ބަންޑާރަބިން ލާޖެއްސުމުގެ މައްސަލަތަާކއި، ރަޖިސްޓްރީކޮްށފައިވާ  .142
އްޖެނަމަ މުދަލެއްގެ މިލްކުވެރިކަން ަބދަލުކުރުމުގެ މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅި

އި ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގަ)މިލްކުވެރިކަން  68/9ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ާރުޒ ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ ގޮުތގެމަތިން ރަޖިސްޓްރީ ދިން ފަރާތުގެ ިއއުތި

 ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް މައްަސލައިަގއި ޙުކުމްކުރުމުގެ ުކރިން ކޯޓުން
 ހޯދަންވާނެއެވެ.

 ސަތާރަވަނަ ބައި 

 ކޯޓު އަމުރު 

ން ނުވަަތ މަްއސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިކޯޓަށް ދަޢުވާެއއް ނުވަތަ  )ހ(  .143 ކޯޓު އަމުރު 
އަާކ ކޯޓުަގއި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުިޅގެން ނުވަތަ ދަޢުވާ 

ށުން ވަނަ ބާބުގެ ދަ  21ގުިޅގެން މަދަނީ އިޖުރާއަުތގެ ޤާނޫނުގެ 
 ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 ހިނގަމުންދާ ދަޢުވާއަކާ ނުަވތަ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޯޓު  )ށ(  
  އަމުރަކަށް އެދޭނަމަ އެ ައމުރަކަށް އެދި ދަޢުވާ ހުށަހަޅާނީ
 އެ ދަޢުވާ ނުވަތަ އެ މައްސަލަ ހިނގަމުންދާ ކޯޓަށެވެ. ކޯޓު 

ޅުމުެގ އަމުރަކަށް އެދެނީ ދަޢުވާެއއް ނުވަތަ މައްސަލަެއއް ހުށަހެ
   ކޯޓު އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ،ވާނަމަ، އެ ކުރިން ކަމަށް

ޭވ އެ ދަޢުވާެއއް ނުވަތަ އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް ބެލެ
ޖުާރައތު އިކޯޓަށެވެ. ކޯޓު އަމުރަށް އެދެނީ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ 

ޅާީނ ފެށުމަށްފަހުގައި ކަމަށްވާނަމަ، ކޯޓު އަމުރަށް އެދި ހުށަހަ 
 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރާ ކޯޓަެށވެ.
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 ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ކޯޓު  21މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ  )ނ(  
 31 އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ މި ގަާވއިދުެގ ޖަދުވަލުގެ ފޯމު

ަނ ވަ 236އިންނެވެ. އެ ފޯމާއެކު މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
 ނެއެވެ.މާއްދާގެ )ށ( ަގިއވާ ލިޔުންަތކާއި މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންވާ

 އަށާރަވަނަ ބައި 

 ވަގުތީ ފަރުވާ އާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ އަމުރު 

ެއުޅމުގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާެއްއގައި ކޯޓުން ގޮެތއް ކަނޑަ )ހ(  .144 ވަގުތީ އަމުރު 
ގުީތ ކުރިން ވަގުތީ ފަރުާވއެއް ހޯަދއިދިނުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ވަ 
ތުެގ ރައްކާތެރިކަެމއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން، މަދަނީ އިޖުރާއަ

ރެއް ވަނަ މާއްާދަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ފަދަ އަމު  242ޤާނޫނުގެ 
 ދި ޚަޞްމަކަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ހޯދުމަށް އެ

ިއ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުަގއި ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެްއގެ )ށ(  
ޢަތެްއ އެހެންގޮތެއް ކަނޑައަޅާަފއި ނުާވނަމަ، މައްސަލައެްއގެ ޝަރީ

ފެށުމުގެ ކުރިން ުނވަަތ ޝަރީޢަތުގެ ތެޭރގަިއ ނުވަތަ 
ަގއި ަވގުީތ ަތންފީޒުކުރުމުގެ މަރުޙަލާޙުކުމްކުރުމަށްފަހުގައި ޙުކުމް 

ީތ އަމުރަކަށް އެެދވިދާނެެއވެ. ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ވަގު 
 ފިޔަަވުޅ އަމުރެއް ނެރެދެވޭނީ ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލަައކީ ައވަހަށް

ގަިއ އަޅަންޖެހޭ ބާވަުތގެ މަްއސަަލއެްއ ނުވަތަ އެ މައްސަލަެއއް 
ގާއިމުކުރުމަްށޓަކަިއ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރުމަީކ އިންސާފު 

 ނަަމއެވެ.ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ

ަރކަށް ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ވަގުތީ އަމު )ނ(  
ާވލިބޭ އެދޭނީ ދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު އެ ފޯމާއެކުގަެއވެ. ދަޢު
ޅާއިުރ ފަރާތުން ވަގުތީ އަމުރަކަށް ެއދޭނީ ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހަ

 . ނުވަތަ ދަޢުވާ ފޯމާ ހަވާލުވިަކން އަންގާ ލިޔުމާެއކުަގެއވެ
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ތުގެ ތީ އަމުރެއް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަވަގު )ރ(  
ެގ ވަނަ ާމއްދާަގއިާވ ގޮުތގެމަތިން މި ގަާވއިދު  244ޤާނޫނުގެ 

 އިންެނވެ. 32ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 

ިއރު، ވަގުީތ އަމުރަކަށް އެދޭނަމަ، އަމުރަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހަޅާ )ބ(  
އޮންނަން އެދޭ ގޮްތ ކޯޓުން ނެރެދޭންވީ އަމުރުެގ ޢިބާރާތް 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

ން ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ައމުރެއް ހޯދަ  .145 މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރު 
 ެގ ބޭނުންވާނަމަ އެފަދަ އަމުރެއް ހޯދުމަށް އެދޭނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތު

ވަލުގަިއާވ ަގވާއިުދގެ ޖަދުވަނަ މާއްދާަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން މި  245ޤާނޫނުގެ 
 އިންނެވެ. 32ފޯމު 

މުރެްއ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ވަގުތީ ައމުރެއް ހޯދަން ބޭނުންވާނަމަ އެފަދަ އަ  .146 ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ވަގުތީ އަމުރު 
ިއާވ ަވނަ މާއްދާގަ 246ހޯދުމަށް އެދޭނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

 އިންނެވެ. 32ފޯމު  ގޮތުގެމަތިން މި ަގވާއިުދގެ ޖަދުވަލުަގއިވާ

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތަކަށް 
 ސެކިއުރިޓީ ހޯދުމުގެ އަމުރު 

ރެއް ހޯދަން ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތަކަށް ެސިކއުރިޓީެއއް ބެހެއްޓުމަށް އަންގާ އަމު  .147
ގެ ޤާނޫނުެގ ބޭނުންވާނަމަ އެފަދަ އަމުރެއް ހޯދުމަށް އެދޭނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތު

 32 ފޯމު މި ގަާވއިދުގެ ޖަދުވަުލަގއިވާ ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮުތެގމަތިން  251
 އިންނެވެ.

ޚަޞްމުގެ ޣައިރު  އެއް 
 ޙާޟިރުގައި އަމުރު ނެރުން 

ްއދުާވ މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ފަދަ އަމުރެއް އެ އަމުރު ރަ )ހ(  .148
ޚަޞްމުގެ ޣައިރު ޙާޟިރުަގއި ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ނުވަަތ 

ޙަާލގަިއ ޝަރީޢަތުގެ ތެރޭަގއި ނުވަތަ ުޙކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަރު
 ނެރެދެވިދާނެއެވެ. 

ފައިަވނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ވަގުތީ އަމުރެއް ހޯދަން އެދި )ށ(  
އަނެއް ޚަޞްމުގެ ޣައިރު ޙާިޟރުގައި ކަމަށް ވާނަމަ، އެ އަުމރަށް 
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އެދިފައިވާ ފޯމު އަމުރު ރައްުދާވ ފަރާތަށް ފޮނުވައި ހުށަހެޅުމާމެދު 
 އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާުތގެ ބަހެްއ ހޯދަން ނުޖެހޭނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް އެއް ޚަްޞމުެގ  )ނ(  
ތްތަްއ ޣައިރު ޙާޟިރުަގއި އަމުރެއް ނެރެދޭންވާނީ އަންނަނިވި ހާލަ 

 ެއވެ. ށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަމެޖިސްޓްރޭޓަމެދުވެރިވެފަިއވާ ކަމަށް 

؛ އެ އަމުރަކީ އަވަހަށް ނެރެންޖެހޭ އަމުރެއް ކަމަށްވުން (1)   
 ނުވަތަ

 ހެކި ނައްތާލަފާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުން؛ ނުވަތަ  (2)   

 ފައިސާެއއް ޤައުމުން ބޭރަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް  (3)   
 ތަހުވީލުކުރުމުގެ އިހްތިމާލު އޮުތން؛ ނުވަތަ 

 މުދަލެއްގެ މިލްކުވެިރކަން ބަދަލުކުރުމުގެ އިހްތިމާލު (4)   
 ނުވަތަ ؛ އޮތުން

 އެފަދަ އަމުރެްއ ޣައިރު ޙާިޟރުގަިއ ނެރެންޖެހޭ އެހެން (5)   
 ވުން.ށް ޤަބޫލުކުރެމެިޖސްޓްރޭޓަވެސް ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް 

މުރު މި މާއްދާގެ ދަށުން ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ނެރޭ އަމުެރއް އެ އަ  )ރ(  
ން އެދި ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިބުމުން، އެ އަމުރު މުރާޖަޢާ ކޮށްދިނު

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

ރުމަށް އިންނެވެ. މި އުޞޫލުން މުރާޖަޢާކު 33ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 
ރުނު އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް ުމރާޖަޢާ ކުރާނީ އެ އަމުރު ނެ

 ރޭޓެވެ.ސަލައާ ހަވާލުވެހުރި މެޖިސްޓްމެޖިސްޓްރޭޓް ނުވަތަ އެ މައް

ޢާ ޚަޞްމެއްގެ ަޣއިރު ޙާޟިުރަގއި ނެރެފަިއވާ އަމުެރއް މުާރޖަ )ބ(  
 ެވ.ކުރެވޭނީ ތިރީަގއި މި ބަޔާންުކރާ ފަދަ ސަބަބެއް އޮތްނަމައެ
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ޣައިރު ޙާޟިރުގައި އަމުެރްއ ނެރެދިނުމަށް ހުށަހެޅި  (1)   
 ޙަޤީޤަތެއް ހާމަނުކޮށްހުށަހެޅުމުގައި ހާމަކުރަންޖެހޭ 

 އޮތުން؛ ނުވަތަ 

ާކ އަމުރަށް އެދިފަިއވާ ފަރާތުން އެ އަމުުރގަިއވާ ޝަރުޠަ (2)   
 ޚިލާފުވުން؛ ނުވަތަ 

 މައްސަލަިއގެ ހާލަތަކަށް ބަދަލު އައުން؛ ުނވަތަ  (3)   

ދޭ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް މައްަސލައިގެ ހާލަތުތައް ތަން (4)   
 ކަމަށް ނުފެނުން؛ ނުވަތަ

އަމުރު ނެރެދިނުމަށްފަހު އަމުރަށް އެދުނު ފަރާތުން  (5)   
ޅުން؛ މައްސަލަ އަވަހަށް ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް ފިޔަވަޅު ނޭ

 ނުވަތަ

 
 

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

ފަދަ މައްސަލައެއް ނެތްނަމަ، މިއަމުރު ނެރުނުއިރު ހިނގަމުންދާ  )ޅ(  
އަމުރެއް މުރާޖަޢާކުރުމުެގ މައްސަލަތައް ބަލާނީ ވަިކ 

 ޤަޟިއްާޔއަކުންނެވެ.

ފޯމުަގިއ  ވަގުތީ އަމުރަށް ނުވަތަ ަރއްާކތެރިކަމުގެ ފިަޔވަޅަށް އެދޭ )ކ(  
ހަޅާ ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުމުގެ ހަިއސިއްޔަތު އަމުރަށް އެދި ހުށަ 

 ލިބިގެންވާގޮތް ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.ފަރާތަށް 
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 ނަވާރަވަނަ ބައި 

 ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުން 

ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް 
 ހުށަހެޅުން 

ން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގަިއ، އެ ފަާރތު )ހ(  .149
ނުބރާ އަކޮށްފައިވާ ދަޢުވާ އެުކަގއި ނުަވތަ އެ ދަޢުވާއިން ބަެއއް 

 ގެންދިއުމަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ދޭނަމަ، އެދަޢުވާއެއް ުނވަތަ ދަޢުާވއިން ބައެއް އަނބުރާ ގެނައުމަށް  )ށ(  
 34 އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ މި ގަާވއިދު ޖަދުވަުލގަިއވާ ފޯމު
މެނޭ އިންނެވެ. ދަޢުވާ އަނބުރާ ެގނައުމަށްޓަކަިއ، ދަޢުާވގައި ހި 

ތުގައި، އެ ުރހުން ޚަޞްމެއްގެ ރުހުން ހޯދަްނޖެހޭ ހާލަ
  ލިބިފައިވާކަުމގެ ލިޔުން މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

ދަޢުވާލިބޭ އެއް ފަރާތަށްުވރެ ގިނަ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ  )ނ(  
ެގ ދަޢުވާތަކުަގއި، ދަުޢވާކުރާ ަފރާތުން އަނބުރާ ގެންނަނީ އޭ
ން، ތެރެއިން ކޮން ފަރާތަކާ ެދކޮޅަށް ކޮށްަފއިވާ ދަުޢވާެއއްކަ 

 ވެ.އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި ބަޔާންކުރަްނވާނެއެ 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުާވ އަނބުރާ ގެަނއުމަށް ހުށަހަޅާ  )ރ(  
ލިބޭ ޙާލަތުގައި، އެ ހުށަހެޅުން ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ދަޢުވާ

 ފަރާތަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުުމގެ ހުށަހެޅުމެއް ބާޠިލުކުރަން (1)   
އެދޭނަމަ، އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިުދގެ 

ިއންނެވެ. ދަޢުވާ އަނބުރާ  35ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 
ރާތުން ފަގެނައުުމގެ ހުށަހެޅުމެއް ބާޠިލުކުރުމަށް ދަޢުވާލިބޭ 

 އެދޭނަމަ، ދަޢުވާ އަނބުާރ ގެންނަކަމުެގ ލިޔުން 
  )އަށާވީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި 28ފަރާތަށް ލިބޭތާ  އެ

 އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންނަްނ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން  (2)   
ބާޠިލުކުރުމަށް އެދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން 
ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، ދަޢުާވ އަނބުރާ ގެންނަކަމުގެ 

ލިބޭ ތާރީޚުގައި ދަުޢވާ ލިޔުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް 
 އަނބުރާ ގެނައީ ކަމުަގއި ބެލޭނެއެވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން 2މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) (3)   
ނީ އޮތްނަމަވެސް، މައްސަލަ މުިޅން ނިމުނީ ކަމުގަިއ ބެލޭ
ތަށް ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންނަކަމުގެ ލިޔުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާ

ބާޠިލުކުރުމަށް އެިދ ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ދަޢުވާ 
 ވެ.ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުންނެ

ޖެނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ކޯޓަށް ލިބިއް  )ބ(  
ްއ މައްސަލަިއގެ އެހެން ޚަޞްމުންނަށް އެ ހުށަހެޅުމުގެ ކޮޕީއެ 

 ކޯޓުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.

ަގއި ެއހެން އޮތްނަމަވެސް، އަންަނނިިވ މި މާއްދާގެ )ހ(  )ޅ(  
ންެދވޭނީ ޙާލަތްތަކުގައި ދަޢުވާ ނުވަތަ ަދޢުވާގެ ބަެއއް އަނބުރާ ގެ

 ކޯޓުގެ ހުއްދަ ލިިބގެންނެވެ.

 އެ ދަޢުވާއާ ގުިޅގެން ަވގުތީ ައމުރެއް ނެރެފައިވުން؛ (1)   

ކި އެ ދަޢުާވއާ ގުިޅގެން ދަޢުާވެގ އެްއވެސް ޚަޞްމަކު ވަ  (2)   
 ކަމަކަށް ކޯުޓގައި އެއްބަްސވެަފއިވުްނ؛

ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން ދަުޢވާކުާރ ފަރާތަށް އެހާ ތަނަށް  (3)   
 އެްއވެސް ފައިާސެއއް ލިބިފަިއވުން.

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

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ެއހެން އޮތްނަމަވެސް، ތަރިަކިއެގ  )ކ(  
 މައްސަލަެއއް އަނބުރާ ނުގެްނދެވޭނެެއވެ.

ން މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެްސ، ހުރިހާ ޚަްޞމު )އ(  
އިެގ އެ މައްސަލަ ަހއްލުކުރަން ެއއްބަސްެވގެން މެނުީވ މައްސަލަ 

 އަުޑއެހުންތައް ނިމިފައިވަިނކޮށް އެ ދަޢުާވއެއް ުނވަަތ 
 އެ މައްސަލަެއއް އަނބުރާ ުނެގންދެވޭނެއެެވ. 

ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުމަށްފަހު 
ދަޢުވާ ކުރުމުގެ ހުއްދަ އަލުން އެ 

 ހޯދުން 

މައްަޗްށ  ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުމަށްފަހު އަލުން އެ ދަޢުވާ ލިބުނު ފަރާތުގެ  .150
ޓުގެ ހުއްަދ ކޯދަޢުވާއެއް ކުރާނަމަ، އަންނަިނވި ޙާލަތްތަކުަގއި ެއކަމަށްޓަކައި 

 ހޯދަންވާނެއެވެ.

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

ާވ އަލުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ދަޢުވާ އެ މަްއޗަށް ބިނާވެަފއި )ށ(  
ްއ ވާޤިޢާތަކާއި އަނބުރާ ގެނަިއ ދަޢުވާ ބިނާވެފައިވާ ވާޤިާޢތަ
ްތ އެްއގޮތްވުން ނުވަތަ ދެ ދަޢުވާގެ ވާޤިޢާަތކަކީ ދާދި އެްއގޮ

 ވާޤިޢާތަކަކަްށވުން.

ފަރާތުން ޚަރަދު ދަޢުވާލިބޭ 
 ނަގައިދިނުމަށް އެދުން 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުާވ އަނބުރާ ގެނަިއ ނަމަެވސް،  )ހ(  .151
 ަތ އެ ދަޢުާވގެ ސަބަބުން ދަޢުާވލިބޭ ފަރާތުން އެހާތަނަށް ނުވަ

ރާތަްށ އެ ތާރީޚުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހުނު ޚަރަދުތައް ދަޢުވާލިބޭ ފަ
 .ނަގައިދިނުމަށް ކޯުޓގައި އެދެިވދާނެއެވެ

ދަޢުވަކުރާ ފަރާތުން އަނބުރާ ގެންނަން އެދެނީ ދަޢުވާގެ ބައެްއ  )ށ(  
ކަމުގަިއވާނަމަ، ދަޢުވާކުރާ ަފރާތުން ޒިންމާވާންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި 
އަނބުރާ ގެންނަ ބަޔަކާ ގުިޅެގން ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކަށެވެ. އަިދ 
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އެ ޙާލަތުގައި ކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު، 
ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދައްކަންެޖހޭ ޚަރަދުތައް ބަލައި ވަޒަންކުާރނީ، 

 މުޅި ދަޢުވާ އެުކގައި ބަަލއި ޮގތެއް ކަނަޑއެޅުމަށްފަހުގަެއވެ.

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުާވގެ ބަެއއް އަނބުރާ ގެނަުއމުެގ  )ނ(  
 ސަބަބުން، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކުރަންޖެހުނު ޚަރަދުތަކަށް
ާރ ޒިންމާވާންޖެހޭ ހާލަތުގަިއ، އެ ޚަރަދު ެދއްކުމަށް ދަޢުާވކު
 އެ ފަރާތަށް ކޯޓުން އަްނގާފަިއާވ ތާރީޚުން ފެށިގެން، ުނވަަތ 
ިވ ޚަރަދުގެ މިންވަރާ ގުޭޅގޮތުން ދަޢުވާގެ ޚަޞްމުން އެއްަބސް

ާރ )ސާދަ( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި، ދަޢުވާކު  14ތާރީޚުން ފެށިގެން 
ކާފައިުނވާނަމަ، އެ ފަާރތުން ފަރާތުން އެ ޚަރަދު ދައް

ިރއަްށ ދައްކަންޖެހިފައިވާ ޚަރަދު ދަްއކަންދެން އެ ދަޢުވާއިން ކު
 ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވާ ބައިތަާކގުޅޭ މައްސަލަ ކުރިއަށް 

 ނުގެންގޮސް މަޑުަޖއްސާލެވިދާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔުން  )ރ(  
އެދި  މަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެދޭނަމަ، އެކަމަށްމަޑުޖައްސާލު

ގުޅިގެްނ  ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މިގޮުތން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ
 އެވެ.އަުޑއެހުމަކާ ނުލައި ކޯޓަށް ެއަކމާމެދު ގޮތެއް ނިންމިދާނެ

ެގ ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުްނ ކުރިއަށްގެންދާ މައްސަލަތަކު  )ބ(  
 މާއްދާެއއް ނުހިނގާނެެއވެ.މައްޗަކަށް މި 

 ވިހިވަނަ ބައި 

 ޙުކުމްކުރުން 

ޝަރީޢަތް ހިންގައިގެން ުޙުކމްކުރުމަށް މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ  )ހ(  .152 ޙުކުމްކުރުން 
ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާަފިއާވ މައްސަލަތަުކގެ ޝަރީަޢތުގެ 
އަުޑއެހުންތައް ނިމުމާއެކު، ވަުގތުން ނުވަތަ ވީ އެންމެ އަވަަހކަްށ 
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މައްސަަލއިެގ ޙުކުްމ ކުރަންވާނެެއވެ. ަމއްަސލައިެގ އެ 
އަުޑއެހުންތައް ނިމުމާއެކު ަވގުުތން ޙުކުމް ނުކުރާނަމަ، އަންނަނިިވ 

 ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ.

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

ްއ ޝަރީޢަތުގެ ފަހު ައޑުއެހުމުަގއި ޙުކުމްކުރާެނ ތާރީޚެ (2)   
 3ކަނޑައެޅެން ނެތްނަމަ، ެއ އަުޑއެހުން ބާއްވާާތ 
ެނ )ތިނެއް( ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި، މައްސަލަިއގެ ޙުކުމްކުރާ

 ތާރީޚެއް ކަނަޑއަޅަިއ، ޚަޞްުމންނަށް އެންގުން.

ޙުކުމްކުުރމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން މައްސަލަިއގެ  )ށ(  
ީރޚުްނ ކަނޑައަޅާ ތާރީޚަކީ، ޝަރީޢަތުގެ ފަހު ައޑުއެހުން ާބއްވާ ތާ

ޚެްއ )ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށްވުރެ ފަހުގެ ތާރީ  30ފެށިގެން 
  ކަމުގައި ެވގެންނުވާނެެއވެ.

 މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫުނގައި ުނވަތަ އެހެން ޤާނޫަނކުން )ނ(  
ޙާލަުތގަިއ މެނުވީ، މަދަނީ ޮކންމެ އިސްތިސްނާކޮށްފަިއވާ 

ިރހަމަ ފުމައްސަލަެއއްަގއި ކޯޓުން ޙުކުްމކުރަންވާނީ، މައްސަލަިއގެ 
 ޝަރީޢަތެއް ހިންގުމަށްފަހު، ހުށަހެޅިފައިވާ ދަުޢވާއަާށއި،
ދިފާޢަށާއި، ހުށަހެޅުނު ހެއްކަށް ރިޢާޔަތްކުުރމަށްފަހު، 

ުރމުގެ ކުމްކުހުޅުވާލެވިަފއިވާ ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުމެއްަގެއވެ. ޙު
ކޮށްފަިއާވ މަޖިލީހުގައި މެޖިސްޓްރޭޓް އިްއވާ ޙުކުމަކީ ލިޔެ ަތއްޔާރު 

ނެވެ. ޙުކުމެއްނަމަ، މުޅި ުޙކުމް ެއކުަގއި އިްއވުން ލާޒިެމއް ނޫ 
މުގެ އެހެންނަމަވެސް، ޙުކުމް ިއްއވުމަށްފަހު، މައްސަލަިއގެ ޙުކު 

 އަސްލު، ވަގުތުން ޚަޞްމުންަނށް ދޭންވާނެއެވެ.

ނީ މައްސަލައަކާމެދު ގޮެތއް ކަނަޑއަަޅއި ކުރާ ުޙކުމުަގިއ މަދަ )ރ(  
ވަނަ މާއްާދގަިއ  261މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނުގެ 
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ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން ފުިރހަމަވާންވާނެެއވެ. އަދި ކޯޓުން ކުރާ 
ޙުކުމެއްަގއި، ފައިސާ ދެްއކުަމށް ކަނޑައަޅާނަމަ، އެ ޙުކުުމގަިއ 

ވަނަ މާއްާދގަިއ  262ގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނު
 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެެވ.

ެގ ޤަޟިއްޔާަތއް ނިންމުމުގައި ެއ ޤަޟިއްޔާަގއި ހިމެނޭ ބާވަތު )ބ(  
ެގ ފައިސާއިން ުނވަތަ ދެ ފަރާުތން އެއްބަްސވާ ކޮންމެ ބާވަެތއް

 ފައިސާައކުންވިަޔސް ޙުކުމްކުެރވިދާނެެއވެ. 

ބާރު ހިނގަން ޙުކުމުގެ ތަންފީޒީ 
 ފެށުން 

ޙުުކމުެގ  އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގައި މެުނވީ، ުޙކުމްކުރި ތާރީޚުަގއި )ހ(  .153
 ތަންފީޒީ ބާރު ހިނގަން ފަށާނެއެވެ.

ޙުކުމް ނުވަތަ ުޙކުމުަގއިާވ އަމުރު ތަންފީޒުކޮްށ  (1)  
ނިންމަންޖެހޭ ވަކި ތާރީޚެއް އެހެން ޤާނޫނެއްގަިއ 

 ކަނޑައަޅާަފިއވުން؛ ނުވަތަ 

 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ތަންފީޒުކޮށް ނިންމަންޖެހޭ ވަކި  (2)   
ތާރީޚެއް އެ ުޙކުމުގަިއ ނުވަތަ އަމުުރގަިއ 

އިގެން ކަނޑައަޅާަފިއވުން )އިންސްޓޯްލމަންޓްތަކަކަށް ބަހާލަ
  ތަފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނަމަ އެކަްނ ހިމެނޭގޮތުން(؛ ނުވަ

 ތަ ފަސްކޮށްފައިވުްނ؛ ނުވަޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ކޯޓުން  (3)   

އި، ޙުކުމް ކުރި ކޯޓަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކަށްވެފަ  (4)   
ެރއް އަދި ޙުކުމަކީ ަވގުތީ ފަރުާވެގ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމު
ވަތަ ކަމުގަިއވާނަމަ، އަދި ަވގުތީ ަފރުވާގެ އެ ޙުކުމަކީ ނު 

އަމުރަކީ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތުން ސެކިއުރިޓީެއއް 
، މަޖެހޭ ބާވަތުގެ އަމުރެއް ނުވަތަ ުޙކުމެއްނަބަހައްޓަން

 އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތުން އެކަށީގެްނވާ ސެކިއުިރޓީެއއް
 ބަހައްޓާފައިނުވުން؛ 
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ުނވާ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތުން ސެކިއުރިޓީެއއް ބަހައްޓާފައި (5)   
ޙާލަތުގައި، އަމުރު ރައްދުާވ ފަރާތުން އެކަށީގެންާވ 

ފީޒީ ސަބަބުން ޙުކުމުގެ ތަން ސެކިއުރިީޓއެއް ބެހެއްޓުުމގެ
 ބާރު ފަސްކޮށްފައިވުން.

ުނވީ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަުކގައި މެ )ށ(  
ނުވަަތ ، ފައިސާގެ ޢަދަދެއް ދެއްކުމަށް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް 

 ެގންއަމުރެއް އެ ޙުކުމެްއ ނުވަތަ އަމުރެއް ކުރާ ތާރީޚުން ފެށި 
 ވެ.)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި ތަންފީޒުކޮށް ނިންމަންވާނެއެ  14 

ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު 
 ރައްދުކުރުން 

ަތ އެ މީހަކީ މައްސަަލިއގެ ަޚޞްމަކަށް ނުވިނަމަވެްސ، ުޙކުމުގަިއ ނުވަ  .154
ށްފާނޭ އަމުރުަގއިވާ ކަމެްއގެ ސަބަުބން އެ މީހެއްގެ ޙައްޤަކަށް އަސަރުކޮ

ނު ކޮންމެ ނުަވތަ އަމުރުގެ ކޮީޕއެއް އެކަމަށް އެދުކޮންމެ މީހަކަށް ޙުކުމުގެ 
 ފަރާތަކަށް ކޮންމެ ަވގުތެްއގައި ވެސް ަރއްދުކުރުމުެގ ބާރު ކޯޓަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު 
 ދޫކުރުން 

ންޓް( މައްސަލަިއގެ ޙުކުމްކުރާ ދުަވހު ޝަރީޢަތް ނިންމިގޮތް )ފުލް ޖަޖްމަ  .155
ށިގެން ވާނެއެެވ. އަދި މައްސަލަ ނިންމި ދުވަހުން ފެޚަޞްމުންނަށް ދޫކުރަން

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ެތރޭގައި ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯުޓ  14
 ދޫކުރަންވާނެެއވެ.

 އެކާވީސްވަނަ ބައި 

 އިސްތިއުނާފު 

އިސްތިއުނާފުކުރުން އަދި 
ކުރުމަށް އެދި  އިސްތިއުނާފު 

 ހުށަހެޅިދާނެ ފަރާތްތައް 

ވަނަ ބާުބގައި ަބޔާންކޮށްަފއިާވ  26މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫުނގެ  )ހ(   .156
ގޮތުގެމަތިން ކޯުޓގެ ޙުކުމްތަާކއި ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުުކރަން 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަހއިކޯޓަށް ހުަށހަޅާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަހއިކޯުޓން 
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އެކަމަށް ކަނޑައަޅާަފއިާވ އިސްިތއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ 
 . ފޯމުންނެވެ

 ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުެރއް ނުވަތަ  )ށ(  
ނޭ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފުކުެރޭވނީ އެ މަްއސަލަެއއްަގއި ިހމެ

ަތ ޙުކުމް ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރު ނުވަ ،ޚަޞްމުންނަށެވެ. ނަމަވެސް
  ،ނިންމުން ނިސްބަތްވާ މައްސަލައިގެ ަޚޞްމަކަށް ނުިވޔަސް 

ކަްށ އަމުރު ނުަވތަ ނިންމުން ރައްދުވާ ފަރާތަ  އެ ޙުކުމް ުނވަތަ
ުމމެްއ ނުވަތަ އެ ނިންމެއްގެ މަޞްލަޙަތު އޮތް ފަރާތަކަށް އެ ނިން

މަޞްލަޙަތު އޮްތ  ،އިސްތިއުނާފުކުެރވިދާނެ އެވެ. މިގޮތުން
ތުެގ އެ ފަރާ  ،ފަރާތަކުން ޙުކުމެއް އިސްތިުއނާފުކުރަން އެދޭއިރު 

 ކީ ޓަށް ސާބިތުކޮށްދިުނމަމަޞްލަޙަތު އޮތްކަން އިސްިތއުނާފީ ކޯ
އެ ނިންމުމެއް އިސްިތއުނާފުކުރަން އެދޭ ފަާރތުެގ 

 މަސްއޫލިއްޔަެތކެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެ 
 ނިންމުންތައް 

ތަުކެގ އިސްތިއުނާފުކުެރވިދާނެ ނިންމުތަކުގެ ތެރޭަގއި އަންނަނިިވ ބާވަތް   .157
 ނިންމުންތައް ހިމެނެއެވެ.

 ްއ؛އަމުރުތަާކިއ، އެ ނޫން ވެސް ނިންމުންތަޙުކުމްތަކާއި، ކޯޓު  )ހ(  

 .ވަގުތީ އަމުރު )ށ(  

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި 
 ހުށަހެޅުން 

 ، ޤާނޫނެއްގަިއ އެހެްނގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައި ުނވާހާހިނދަކު )ހ(   .158
މަދަނީ މައްސަލައެްއގަިއ ޯކޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެްއ 

ށަހަޅާނީ ިއސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯުޓަގއި 
 އެ ނިންމުމެއް ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަެވގެން 

 )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެޭރަގއެވެ. 30

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ިއސްތިއުނާކުުރމަށް  )ށ(  
ވަނަ މާްއދާގެ  280އެދި ހުށަހަޅަނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

( ވަނަ 3( ވަނަ ނަންބަރުަގއިވާ ަވގުތީ އަމުރު އަދި )2)ހ( ގެ )
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ނަންބަރުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުާރ ކޓުން 
 މުމެއްނަމަ، އެ ނިންމުމެއް ނިންމާނިންމާފައިވާ ނިން

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ެތރޭގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ހަިއކޯުޓގަިއ  7ތާ 
 އިސްތިއުނާފުކުރަްނވާނެެއވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ޙުކުމް 
 ތަންފީޒުކުރުން ފަސްނުވުން 

ވީނަަމވެސް، ކޯޓުގެ ނިންމުމެއް އިސްިތއުނާުފކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު ކަމުގައި  .159
ެވގެނެްއ ނިންމުމެއްގެ ޤާނޫނީ ނަތީާޖ ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންފީުޒކުރުން ފަސްއެ 

ދޭނަމަ، ނުދާނެއެވެ. ކޯޓުެގ ޙުކުމް ތަްނފީޒުކުރުން ފަސްކުރަން ޚަޞްަމކު އެ
ތިއުނާީފ ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމަށް، އެކަމަށް އެދޭ ޚަޞްމު އެކަމަށް އިސް

 ނެެއވެ.ޓަށް ހުށަހަަޅންވާކޯޓުން ކަނޑަައޅާފަިއވާ ފޯމުން އިސްތިއުނާފީ ކޯ

 ބާވީސްވަނަ ބައި 

 ނިހާއީ ޙުކުމް މުރާޖަޢާ ކުރެވޭނެ ޙާލަތްތައް 

ނިހާއީ ޙުކުމެއް އަލުން 
 މުރާޖަޢާކުރުން 

ުޅމެްއ ހިސާބު ޖެހުމުގައި އަރާފައިވާ އޮ ،ޙުކުމް އިއްވުމަށް ފަހު )ހ(  .160
އި ޯކޓުްނ ނުވަތަ ލިޔުމުަގިއވާ އިމްލާ ކުެށއް އިޞްލާުޙކުރުން ފިޔަވަ 

 ެއވެ.ުނވާނެށް ެއއްެވްސ ބަދަލެއް ގެނެސްގެންކޮށްފައިވާ ުޙކުމަކަ

ައތުެގ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މަދަނީ އިޖުރާ )ށ(  
ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ އިސްިތްސނާ  27ޤާނޫނުގެ 

 ދި، ޙާލަތްތަކުގަިއ، ނިހާއީ ޙުކުމެއް އަލުން މުރާޖަޢާކުރަން އެ 
ނެެއވެ. އެ ޙުކުމް ނިސްބަތްވާ ަމއްސަަލއިގެ ޚަޞްމަކަށް ހުށަހެޅިދާ
ރި ޯކޓަށް އެގޮތުން ނިހާއީ ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް އެ ުޙކުމް ކު

. ިނހާީއ އިންނެވެ 36ލުގަިއވާ ފޯމު ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިުދގެ ޖަދުވަ 
ެގ ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާ ކުރަން ހުށަހަޅާއިރު، މަދަނީ އިޖުރާއަތު

ރެިއްނ ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަުކގެ ތެ 292ޤާނޫނުގެ 
 . ޙާލަތެއް ވުޖޫަގިއވާކަން، ސަާބބައެކު ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ
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 ނިހާއީ ޙުކުމެްއ މުރާޖަޢާކުރަން އެދި ހުށަހަުޅމުން،  )ނ(  
ހޭ މި ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުގެމަިތން ދެ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެ

ން )އެެކއް( އަުޑެއހު 1ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމުން، ަޝރީޢަތުގެ 
 ވާނެެއވެ.ބޭއްވުމަށްފަހު، އެ ޤަޟިްއާޔގެ އަުޑއެހުންތައް ނިންމާލަން

  ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ބަލާީނ މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ )ރ(  
ވެ. އެ ޤަިޟއްާޔއަށް އައު ަޤިޟއްޔާ ނަންބަެރއް ދިނުމަށްފަހުއެ
ހާއީ އަދި އެ ަމއްސަލަ ބަލާނީ ުމރާޖަޢާކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ ނި 

 ވެ.މެޖިސްޓްރޭޓަށެޙުކުމަކަށް ވެފަިއވާ ޤަިޟއްޔާ ބެލި 

ހަިއ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ އެންމެނިހާއީ ޙުކުމަކީ އެ ޙުކުމެްއ  )ބ(  
 މަރުޙަލާއެއް ނިމިފައިާވ ނުވަތަ އިސްިތއުނާފުކުރުމަށް އޮތް 

 އެންމެހައި ފުރުޞަތު ބަންދުވެފައިވާ ޙުކުމްތަެކވެ.

ނިހާއީ ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް 
 އެދި ހުށަހެޅޭނެ މުއްދަތު 

ާރ ބަޔާްނކުވަނަ މާއްދާަގއި  292މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .161
ދޭނަމަ، އެފަދަ ޙާލަތެއް އޮެވގެން، ނިހާއީ ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާކުރަން 

އެ ޙުކުމް މުރާޖަޢާކުރަން ހުށަހަޅާ ޙާލަތު ނުވަތަ ސަބަުބ 
ވާނެެއވެ. )ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ހުށަހަޅަން 90މެދުވެރިވިތާ 

 އަދި އެ މުއްދަތު ފާއިުތވުމަށް ފަހު ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ.

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެެހން އޮތްނަމަވެސް، ނިހާއީ ުޙކުމް )ށ(  
 ނިސްބަތްވާ މައްސަލަިއގެ ަޚޞްމާ ދެކޮޅަށް މަދަނީ މައްސަލަ
ށް، ނިމިފައިވަނީ، ހިނގާަފއިވާ ިޖނާއީ ކުށެްއގެ ސަބަބުން ކަމަ

ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ 

ގެުކރިން އް( އަހަރު ދުވަސް ހަމަވުމު )ދޭ  2ޙުކުމްކުރާތާ ގިނަެވގެން 
 ޙުކުމް މުރާޖަޢާކޮށް ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މުރާޖަޢާކޮށް ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަކީ ހަރުދަނާ  )ނ(  
ޤާނޫނީ ނުކުތާތަކެްއގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ ހުށަހަޅާފަިއާވ 

އަނެއް ަޚޞްމު  ހުށަހެޅުމަކަށްވާނަމަ، މައްަސލައިަގއި ހިމެނޭ
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ނުވަތަ ޚަޞްމުން ޖަވާބުދާރީުވމަށްޓަކައި، ަޖވާބުދާރީވުމަށް ދެޭވ 
މުއްދަތު ކަނޑައަަޅއި، ކޯޓުްނ އެ ފަރާތްތަކަށް އެ ހުށަހެޅުްނ 

 ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

ށަހެޅުމެއް ނިހާއީ ޙުކުމެއް އަލުން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހު )ރ(  
މުާރޖަޢާ  ެތރޭގައި އެ ުޙކުމެއް އަލުން)ހަތެއް( ދުވަހުގެ  7ލިބޭތާ، 

 ކޯޓުން ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުން ބަލައިގަތުމާމެދު
ށަހެޅި ގޮތެއް ނިންމައި، ކޯޓުން ނިންމާގޮތެއް އެ ހުށަހެޅުމެއް ހު

 ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާެނއެވެ.

ހެޅުމެއް ނިހާއީ ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާކޮށްިދނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަ )ބ(  
 ޮފނުާވ ކޯޓަށް ބަލަިއގަނެ، ަމއްސަލަިއގައި ހިމެނޭ އަނެއް ފަރާތަށް

 )ިތނެއް( މަސް ދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ  3ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 އެ ހުށަހެޅުމާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަންވާެނެއވެ. 

 ޮކށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ނިހާއީ ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާ
ންމާ ނިހުށަހެޅުމަކަށް ބިނާކޮށް ކޯޓުެގ ޙުކުމް މުރާޖަޢާކުރުމަށް 
ސީލު ޙާލަތުގައި، އެ ނިންމުން ބިނާކޮށްފައިވާ ސަބަބުަތކުގެ ތަފް 
ލުން ބަޔާންކޮށް ކޯޓުން އަލުން ުޙކުމްކުރަންވާނެެއވެ. ކޯޓުން އަ 

 އި ނަަގއިދީަފއިވާ ޙުކުމް ކުރާނަމަ، ކުރިން ެއ މައްސަލައިގަ 
 ެވ.ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދާ މެދުގައި ެވސް ގޮތެއް ކަނޑަައޅަންވާެނއެ

ްއ ކޯޓުން އެ ނޫން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާ ހިނދަކު، ނިހާއީ ޙުކުމެ )ޅ(  
 ، މުރާޖަޢާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު ކަމުގަިއވީނަމަެވސް
 ރުންއެ ޙުކުމެްއގެ ޤާނޫނީ ނަތީޖާ ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކު

 ފަސްވެގެެނއް ނުދާނެއެވެ.

ނިހާއީ ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާ 
ނިންމުން  ނުކުރުމަށް ނިންމާ 

 އިސްތިއުނާފު ނުކުރެވުން 

މަކީ ން ނިންމާ ނިންމުއަލުން މުރާޖަޢާކުރުމާމެދު ކޯޓުނިހާއީ ޙުކުމެއް   .162
 އިސްތިއުނާފުކުެރވޭނެ ނިންމުމެއް ނޫނެވެ.
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 ތޭވީސްވަނަ ބައި 

 ނަގައިދިނުން ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު 

 ޚަރަުދ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ޝަރީޢަތުގެ )ހ(  .163 ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދިނުން 
ނަގައިދިނުމުގެ ބާރު ކޯުޓތަކަށް ލިބިގެންވެެއވެ. ެއހެން 

 ،ދަކުޤާނޫނެއްގަިއ އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިުނވާހައި ހިނ
ޚަރަދު ނަަގއިދެވޭނީ ަދޢުާވ  ޝަރީޢަތުގެ ،ޢާންމު އުޞޫލުން

ތަށެވެ. ކާމިޔާބުނުވި ފަރާުތގެ ކިަބއިްނ ދަޢުވާ ކާމިޔާުބކުރާ ފަރާ
ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަަގިއދިނުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަްނ 

 ކަނޑައެޅުުމގެ އިޚްިތޔާރު ކޯަޓށް ލިބިގެންވެެއވެ.

އެއް ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން އަނެއް ޚަޞްމަށް ޝަރީޢަތުގެ  (1)   
 ؛ޚަރަދުތައް ދައްކަންޖެހޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

  ؛ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު (2)   

 ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުެގ ގޮުތަގއި ދަްއކަންޖެހޭ މިންވަރު (3)   
 ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު.

ާވެގ ޝަރީޢަތުގެ އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާއަށް ދާނީ ހަމައެކަނި ދަޢު  )ށ(  
 ދިފާޢެއް ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަތަކުަގއި ަކމަށްވާތީ، 

ތުެގ މި ގަާވއިުދގައި އެހެން ގޮތަަކށް ބުނެފައިނުވާނަމަ، ޝަރީޢަ 
 ޚަރަދުތައް ނަގައިދިނުމަށް އިޚްތިޔާރުކުެރވޭނީ ހަމައެަކނި 

 ވެ.ރުަޙލާއަށް ދާ މައްސަލަތަކުަގއެ މައްސަލަިއގެ އިބްތިދާއީ މަ

ރާތުން ފަދެ  ،މައްސަލަެއއްގެ އިބްތިާދއީ މަރުޙަލާއަށް ދިއުމަށްފަހު )ނ(  
ޓުެގ ކޯ މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުަގއި ހަްއލުކުރަން އެދޭނަމަ، ނުވަތަ 

 މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ަހްއލުކުރަން އެދޭނަމަ، ޝަރީޢަތުގެ 
  އެއްބަސްވާ ގޮތަކަެށވެ.ޚަރަދާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ ޚަޞްމުން
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ޝަރީޢަތުން ޚަރަދު 
 ނަގައިނުދެވޭނެ މައްސަލަތައް 

ރިަކއިްނ ތަރިކައިގެ ަމއްސަލަތަުކގަާއއި، ތަ ،ޢާއިލާއާބެހޭ މައްސަލަތަާކއި  .164
 ނަގަިއ ލިބިފައިވާ ބިން ަބއިކުރުމުެގ މައްސަލަތަކުަގއި ޝަރީޢަުތގެ ޚަރަދު

ކާިއ ނުދެވޭނެއެެވ. މި ަގވާއިުދެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، ހިބަިއގެ މައްސަލަތަ
ލާއާބެހޭ ވަޞިްއޔަތުގެ މައްސަލަަތއް ފަދަ މައްސަލަތައް ބެލެވޭނީ އެީއ ޢާއި

 ސަލަތައް ކަުމގަެއވެ.މައް

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދާމެދު 
 މުވައްކިލަށް ލަފާ ދިނުން 

ލަެއއްަގިއ އެ ަމއްސަ ،ކޮންމެ ވަކީލަކުމެ މަދަނީ މަްއސަލައަކާ ަޙވާލުވުާމއެކު   .165
ނެ ހިނގާނެ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދާމެދު އަދި ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުކުޑަކުެރވޭ

 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(  

ރަދަީކ ދަށުން ކޯޓުގެ ައމުރެއް ނެތް ނަމަވެސް އެ ޚަމި ގަވާއިުދގެ  )ނ(  
 އި އޮުތން.ދޭންޖެހޭނެ ޚަރަދެއް ކަމަށް މި ގަާވއިދުަގއި ަބޔާންކޮށްފަ

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ހޯދަން 
 އެދޭގޮތް 

ނުމަށް ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ހޯދަން އެދެނީ މި ގަވާއިުދގައި ޚަރަދު ނަގައިދި  .167
ށަހަޅާ ހުބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތްތަުކގެ ތެރެއިން ކޮން ގޮތަކަށްކަން ދަޢުވާ 

ރަދު ފޯމުގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. ނަމަވެސް ޚަ
ޑައެޅިަފިއވާ ނަގައިދިނުމުަގއި މި ަގާވއިދުަގއި ވަކި ގޮެތއް ކަނ

ނީ މައްސަލަތަކުަގއި ޝަރީޢަުތެގ ޚަރަދު ނަަގއިދިނުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާ
ރަދު ޚައެގޮަތކަށެވެ. ޝަރީޢަތުގެ ޚަަރދު ހޯދަން އެދެނީ މި ގަވާިއދުގައި 

ށްކަން ކޯޓަށް ނަގައިދިނުމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮން ގޮަތކަ
ރަންވާނެެއވެ.  ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ބަޔާންކުދަޢުވާގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމުަގއި

ނަމަވެސް ޚަރަދު ނަގައިިދނުމުގައި މި ގަާވއިދުަގިއ ވަކި ގޮެތއް 
ަގިއ ކަނޑައެޅިަފިއވާ މައްސަލަތަުކގައި ޝަރީޢަުތގެ ޚަރަދު ަނގައިދިނުމު

 ޢަމަލުކުރާނީ އެގޮތަކަެށވެ. 
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ޅަިއ ުޓެގ ޙުކުމުަގއި އެްއވެްސ ގޮެތްއ ކަނަޑއަޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދާމެދު ކޯ  .168 ޚަރަދާމެދު ކޯޓުން ނިންމާގޮތް 
 ބެލެވޭނީ ޚަރަދު ނަަގއިދިނުމަށް ކޯޓުން  ،ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްނަމަ

ޓުްނ ކޯބޭނުންނުވަނީ ކަމަށެވެ. ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތް )ޖަޖްމެންޓު( ގައި 
ކުރާ ގޮތް ކުރާ އަމުރުތަކުގެ ތެޭރގައި ުޙކުމުގައި ޚަރަދާމެދު ކޯޓުން ައމުރު

 ރަންވާނެެއވެ.ބަޔާންކު

ޢުވާ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތައް ަނަގިއދިނުމުގެ ޢާންމު އުޞޫލަީކ، ދަ  )ހ(  .169 ޚަރަދު ނަގައިދެވޭނެ ގޮތް 
 ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ ކަންކަމަށް ކުރަންޖެހުނު

މައްސަލަ ގެއްލުުނ ފަރާތުގެ އަތުން ނަގައިދިނުން  ،ޚަރަދު
ން ޝަރީޢަތުެގ ޚަރަދު ނަގައިދިނުމަށް ކޯޓު  ،ކަމަށްވީނަމަވެސް 

 ނިންމާ ނިންމުމުގައި އަްނނަނިވި ގޮތްަތކުންކުރެ ގޮަތކަށް 
 އެ ޚަރަދު ދެއްކުމަށް ކޯޓުން ައމުރުކުރެވިދާނެެއވެ.

 ؛ށްއަނެއް ޚަޞްމުގެ ޝަރީޢަުތގެ ޚަރަދުގެ ބައެއް ެދއްކުމަ (1)   

މިންވަެރއް  އަނެއް ޚަޞްމުގެ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ވަކި (2)   
 ؛ދެއްކުމަށް

ޔަލަށް ވަކި ތާރީޚަކުން ފެށިގެން ުނވަތަ ވަކި ތާރީޚެްއގެ ނި (3)   
 ؛ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު ދެްއކުމަށް

 ؛ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގި ޚަރަދު ދެއްކުމަށް (4)   

ޝަރީޢަތުގައި ވަކި މަރުޙަާލތަކުަގއި ހިނގި ޚަރަދު  (5)   
 ؛ދެއްކުމަށް

ޝަރީޢަތުގެ ވަކި ބަަޔކާ ގުިޅގެން ހިނގި ޚަރަދު  (6)   

 ؛ދެއްކުމަށް
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ން ވަކި ތާރީަޚކު ،ޙުކުމް ކުރެވުނު ތާރީުޚ ހިމެނޭގޮތުން (7)   
ްޓ ފެށިގެން ނުވަތަ ވަކި ތާރީޚެްއގެ ނިޔަލަށް އިންޓްރެސް

 ؛ދެއްކުން

އަށް ވަކި ތާރީޚަކުން ފެށިގެން ނުަވތަ ވަކި ތާރީޚަކާ ހަމަ (8)   
 ؛ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށްޚަރަދުގެ 

، ޝަރީޢަތުގެ ކުރިންނާއި، ަޝރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތަކުގައި  (9)   
ޚަޞްމުގެ ނުވަތަ ޚަޞްުމގެ ަވކީލުގެ ޢަމަލުތައް 

ވަތަ ހުރިގޮތުން އެ ޚަޞްމަށް ޚަރަދު ނަގައި ނުދިނުމަށް ނު
 އުނިކުރުމަށް.

 ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަަގިއދިނުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން  )ށ(  
 ކަނޑައެޅުުމގެ އިޚްިތޔާރު ކޯަޓށް ލިބިގެންވެެއވެ.

އެއް ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން އަނެއް ޚަޞްމަށް ޝަރީޢަތުގެ  (1)   
 ؛ޚަރަދުތައް ދައްކަންޖެހޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

 ؛ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު (2)   
ވަރު ަދއްކަންޖެހޭ މިންޝަރީޢަތުގެ ޚަރަުދގެ ގޮުތގައި  އަދި

 ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު.

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތައް ެއްއ ޚަޞްމަކު އަނެއް ޚަޞްަމކަށް  )ނ(  
 ދައްކަންޖެހޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅުުމގައި ޯކޓުން

 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަްތކުރަންވާނެެއވެ.

 ،ދަޢުވާައށް ދިފާޢު ހުށަހެޅުމާއި ،ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމާއި (1)   

އިާވ މައްސަލަިއގެ ބަޔާންތައް ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފަ
ޚަޞްމުން އެ މަްއސަލަިއގަިއ  ،ގޮތް ހިމެނޭގޮތުން
 ؛ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް 
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ޚަޞްމަކަށް މުޅި މައްސަލަ ކާމިޔާބުުނވި  (2)   
 ؛ން ވުދަޢުާވގެ ބައެއް ކާިމޔާބުވެފައި  ،ކަމުގަިއވީނަމަެވސް

މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް އެއްެވސް ހުށަހެޅުމެއް  (3)   
 ؛ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އެކަން

ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާ ހުރިހާ ޚަޞްމުންނަށް ވެސް  (4)   
 ؛މުހިންމުވާ މިންވަރު

އިާވ މައްސަލަިއގައި ނަގާފަ  ،މައްސަލަިއގެ އުނދަގޫ ކަާމއި (5)   
 ؛ޤާނޫނީ ސުވާލުތަކުގެ މުހިންމުަކން

 ؛މައްސަލައަށް ހޭދަވި ވަގުތު  (6)   

  ،މައްސަލައަކީ މުދަލެްއ ހިމެނޭ މައްސަލައެއްނަމަ (7)   

 ؛އެ މުދަލުގެ ައގު

 ،މައްސަލަިއގައި ޚަޞްމަކު ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުން  (8)   
ޝަރީޢަތް ހިންގުން ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތައް 
ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި އެްއވެސް ލަްސވުމެއް 

 ؛މެދުވެރިވެފަިއވާނަމަ އެކަން 

އެ ނޫން ވެސް މައްސަލަިއގެ ވަަށއިގެްނވާ އެފަދަ  (9)   
 އެންމެހައި ކަންކަން.

މަްއސަލަ  ،މައްސަލަެއއްގެ އިބްތިދާއީ ަމރުޙަލާއަށް ދިއުމަށްފަހު )ރ(  
ކޯޓުން ބޭރުގައި ހައްލުކުރަްނ ޚަޞްމަކު އެދުމަށްފަހު، ނުވަަތ 
 ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި މައްސަަލ ހައްލުކުރަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު، 
އެ ފަރާތުގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ސުލްަހިއެގ 
ބައްދަލުވުންތަކަށް ޙާޟިރުުނވުމުގެ ސަބަބުން އެ މަުރޙަލާ 

ބު ވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އެ މަރުޙަލާގައި އެ ފަރާތުން ަވގުތު ނާކާމިޔާ
ބޭކާރުކޮށްފިނަމަ، އެ ގޮތަށް ަޢމަލުކުރި ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ައނެްއ 
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ޚަޞްމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި މި ގަާވއިދުގެ ދަށުން ޚަރަދު ދިނުމަށް 
 މެޖިސްޓްރޭޓް އަމުރުކުރަންވާެނއެވެ.

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ އަމުރެއް 
ނެރުމާއެކު ލަސްނުކޮށް އެކަން 

 މުވައްކިލަށް އެންގުން 
 

 ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ އަުމރެއް ޙަޞްމެްއގެ މައްޗަްށ ނެރުމާއެކު،   .170
މަ، އެ ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ޝަީރޢަތަށް ޙާޟިރުވަނީ ަވކީލަކު ކަމަށް ވާނަ

ިޑއިުރގެ )ސާޅީސް ައށެއް( ގަ 48ޚަރަދުގެ އަމުރު ނެރުނު ވަގުުތން ފެށިގެން 
. ޚަރަދުެގ ގައި އެކަން އޭނާ ތަމްސީުލކުރާ މުވަްއކިލަށް އަންގަްނވާެނއެވެތެރޭ

ރޭަގިއ ތެ)ސާޅީސް އަށެއް( ަގިޑއިރުގެ  48އަމުރު ނެރުނު ވަގުތުން ފެށިގެން 
ކީ ވަކީުލގެ އެކަން އޭނާ ތަމްސީލުކުރާ ުމަވއްކިލަށް އެްނގިކަން ސާބިތު ުކރުމަ

 ޒިންމާއެެކވެ.

ޚަރަދު ކުދި މައްސަލަތަކުގައި 
 ނަގައިދެވިދާނެ ހާލަތްތައް 

 

 ލަކީ ކުިދ މަްއސަލަތަކުަގއި ޝަރީޢަތުެގ ަޚރަދު ނަގައި ޞޫޢާންމު އު  .171

ލަތަުކގަިއ ކުދި ަމއްސަލަތަުކގެ ޓްެރކުން ބަލާ ަމއްސަ ،ނުދިނުމެވެ. ނަމަވެސް
ވަންޖެހޭނަމަ އެ މައްސަލަެއްއގައި އެއް އަުޑއެހުމަށްވުރެ ގިނަ ައޑުއެހުން ާބއް

ލައެއްގައި ވާކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެ މައްސަނުވަތަ ދަޢު
ރަުދ އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަްށ ދަތުރުފަތުރު ކުރަންޖެހޭ ހާލަތުގައި ޚަ

 ްނ ށް ލިބިގެންވެެއވެ. ެއގޮތުމެޖިސްޓްރޭޓަނަގައިދިނުމުގެ އިޚްިތޔާރު 
ކަްށ ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މިންގަނޑުތަ Aމި ގަވާއިުދގެ އެޕެންޑިކްސް 

 ބިނާކޮށް ތިރީގަިއވާ ޚަރަދުތައް ނަގައިެދވިދާނެެއވެ. 

ޓަށް މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމަކު ދަޢުާވ ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ކޯ (1)  
 ؛ދައްކާފަިއވާ ފީ

އްކާަފިއާވ ކޯޓަށް ދަ ،ދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ދެއްކި ފީގެ އިތުރުން  (2)  

 ؛އެހެން ފީއެްއވާނަމަ އެ ފީ

ވަކި ކަެމއް ހިންގުން ހުއްޓުުވމަށް ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ކުުރުވމަށް  (3)  
އަިދ  ،ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ަމއްސަލަެއއްނަމަ

 ،ޚަޞްމު ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަްނކޮށްފަިއވާަނމަ
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 އެ ޤާނޫނީ ވަކީލު ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތަށް ނަގައިދިުނމަށް 
 ؛މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ޢަދަދު

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެްއ ނުވަަތ  ،ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުުމގެ ގޮތުން  (4)  
 ،މަށާއިމައްސަލަިއގެ ޚަޞްމު އެއްރަުށން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރު

ްއެގ  ެއކަށީގެްނވާ މިންވަރެ އެ ރަށެްއގައި ހުރުމަށް ކޮށްފައިވާ
 ؛ޚަރަދު

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެްއ ނުވަަތ  ،ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުުމގެ ގޮތުން  (5)  
 މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމު ދަތުުރކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ 

ާދުކރާ ރަށުން ބޭރުގައި ހުންނަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތެއް އަ
ަވރެއް ވަޒީފާ ނުވަތަ ކުރާ މަސަްއކަުތގެ އުޖޫރައިން ެއއްެވސް މިން

ދެޭވ ިއ ނަަގއި އެ ެގއްލުމުގެ ބަދަލުެގ ގޮުތގަ ،އުނިވެފަިއވާނަމަ
 ؛އެކަީށގެންވާ ޢަދަދު

 ؛ޚަަރދު ޚަބީރަކު ޙާޟިރުކުރުމަށް ހިނގި އެކަީށގެންވާ މިންވަރެްއގެ (6)  

ިއ އެ ޚަޞްމުެގ ޢަމަލުތައް ހުިރގޮތުެގ ސަބަބުން މައްސަަލިއގަ (7)  
ޓަކުން ހިނގާފައިވާ އިތުރު ޚަރަދު ކަމަށް ކޯޓުން ހަދާ އެސެސްމަން

 ކަނޑައަޅާ ޢަދަދު.

މުވައްކިލުގެ ޚަރަދާއި ވަކީލު 
 ޒިންމާކުރުވުން 

 

172.  
 

 ވަކީލުެގ ބައެއް ހާލަތްތަކުަގއި މުަވއްިކލު ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދު ދެއްކުމަށް
ށަހަޅާ މައްޗަށް އަމުރުކުރުުމގެ ބާުރ ކޯޓަށް ލިބިގެންެވެއވެ. ަޚޞްމަކު ހު

ހުށަހެޅުމަކަށް ނުވަތަ ޯކޓުގެ އިސްނެގުމަކަްށ މިފަދަ އަމުރެްއ 
ކީލު ޒިންމާ ވިދާނެއެވެ. ިމގޮތަށް މުަވއްކިލު ދަްއކަންޖެހޭ ޚަރަދަށް ވަނެރެދެ

އުފުލަން އަމުރުކުރާނީ ވަީކލުގެ ފުށުން ނުރަނގަޅު ކަމެއް ނުވަަތ 
 ނުވަތަ އެކަީށގެންނުވާ ކަމެއް ކޮށްިފނަމަ، ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަވެަފިއވާނަމަ

މުރެއް ކޯޓުްނ މިފަދަ އަ ވަކީލު ކުރަންޖެހޭކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވާނަމަެއވެ.
ޗަށް ނެރޭނަމަ، ވަކީލު ކޯޓަށް ާޙޟިރުކޮށް އެފަދަ އަމުރެއް އޭނާގެ މައް 

 ނުނެރެންވީ ސަބަބެއް އޮތްތޯ ޯކޓުން ސާފުކުރަންވާނެެއވެ. 
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 ޚަރަދު ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު 
 

ިއ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިިދނުމަށް ކޯޓުން ކުރާ އަމުރެްއގަ  )ހ(  .173
 ،ިއާވނަމަދައްކަންޖެހޭނެ މިންވަރެއް ކަނޑައަޅާފަޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި 

 އަދި މި ގަާވއިދުަގއި އެހެންގޮތަކަށް ބުނެފައިުނާވނަމަ، 
ގަިއ ުދވަހުގެ ތެރޭ )ސާދަ(  14އެ އަމުުރގަިއވާ ތާރީޚުން ފެށިެގން 

މަށް އެ ޚަރަދު ދައްކަންވާނެެއވެ. ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދިނު
މިންވަރު  ގޮތުގައި ދަްއކަންޖެހޭނެ ކޯޓުން ކުރާ އަމުރުގައި ޚަރަދުގެ 
ޓުން އެ ޚަރަދު ދެއްކުމަށް ކޯ  ،ފަހުން ކަނޑައަޅާގޮތަށް އޮތްަނމަ

ގެ ަފއިާސ އަންގާ އެންގުުމގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ މުއްދަުތގައި ޚަރަދު
ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ެއނޫން  ،ދައްކަންވާެނއެެވ. ނަމަވެސް

 ޅަެއވެ.ހުރަހެއް ނާ ތާރީޚެއްަގއި ޚަރަދު ދެއްކުމަކަްށ މިގަާވއިދު

ޚަޞްމަކު ދައްކަންޖެހޭ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ދައްަކންޖެހޭ  )ށ(  
ްއކަިއ މުއްދަތުގަިއ ނުދައްަކއި އޮެވްއޖެނަމަ ބެލެވޭނީ އެީއ ނުދަ

 އޮތް ސާބިތު ދަރަންޏެއް ކަމުަގއެވެ.

ކޯޓުގެ އަމުރަކާ ނުވަތަ 
އެންގުމަކާ ޚިލާފުވުމުން ޚަރަދު 

 ނަގައިދިނުން 
 

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން ކޯޓުން  273އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫުނގެ މަދަނީ   .174
ގައި ނުވަަތ ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދުގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް ހަދާ ހިސާބު ހެދުމު

 ަތ ޚަޞްމަކު ނުވަ ،ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ނުަވތަ އޭގެ ކުރިން ވެސް 
ަމާކ ގުއެ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ފަާރތަކުން ކޯުޓގެ އަމުރަކާ ނުަވތަ އެން

 އެއްކޮްށ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާނަމަ އެ ހިސާބުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ޚަރަދު
 ނުވަތަ ޭއގެ ބަެއއް ނަގައިނުދިނުމަށް ކޯޓަށް ނިންމިދާނެއެވެ. 

ށް މި ބުނެވުނު ޙާލަތުގައި ކޯުޓގެ އަމުރަކާ ނުވަތަ އެްނުގމަކާ ޚިލާފަ
ކުން ކުރި ކުރާ ފަރާތަޢަމަލުކޮށްފައިވާ ޚަޞްމަކު ނުަވތަ އެ ފަރާތް ތަމްސީލު

ޚަރަދެްއ  އެ ،ކަމަކާ ގުިޅގެން އަނެއް ފަރާުތން ކުރަންޖެހުނު ޚަރަދެއްވާނަމަ 
 ދެއްކުމަށް ކޯޓަށް ކަނަޑއެޅިާދނެއެވެ. 

އަޅައިކަނޑާލުން ނުވަތަ 
 ފަސްކުރުން 

 

ރަުދެގ ހަމަ އެ ޝަރީޢަތުގައި ޚަ ،ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަަގއިދެޭވ ފަރާތުން  .175
ނިިވ ެއ މިންވަރުތަކަށް ރިޢާޔަްތކޮްށ އަންނަ ،ފައިސާ ދަްއކަންޖެހޭނަމަ

 ދާނެެއވެ.ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުުކރުމަށް ކޯޓުން އެފަރާތަށް އެންގި
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 ލިބޭ އެ ފައިސާ ،ޚަރަދުގެ ފައިާސގެ ގޮުތަގއި ިލބެންޖެހޭ މިންވަރު )ހ(  
އޮްތ  ބާކީ ،ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާ އަަޅއިކެނޑުމަށްފަހު

 ؛މިންވަރު ދެއްކުމަށް

 ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި އެ ޚަްޞމަކަށް ފަހުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ  )ށ(  
ހޭ އެފަރާތުން ދައްކަްނޖެ ،ދެއްކުމަށް ކޯޓުން އަންގާ ެއންގުން
 ޖެއްސުމަށް.ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާްޞކުރަންދެން މަޑު

ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދާ 
މައްސަލަތަކުގައި ޚަރަދު 

 ނަގައިދިނުން 

ންދިޔަ ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެ ،މައްސަލަެއއްގެ ދަޢުވާ އަނބުާރ ގެންގޮސްފިނަމަ  .176
މަކަށް ފަރާތުން އަނެއް ޚަޞްމުގެ ަޝރީޢަތުގެ ޚަރަދު ދޭން ކޯޓުން އެ ޚަޞް

 އަމުރުކުރަންވާެނއެވެ. އަދި ދަޢުވާ އިސްލާހުކުރަން ދަޢުވާ އަނބުރާ 
ވަަތ ގެންދިޔަނަމަވެްސ، ނުވަތަ ަޚޞްމަކު ހުށަހަޅާފައިވާ ދިފާަޢކަށް ނު

ދާނަމަ ބުން ކޯޓުގެ އިޖުރާއަުތ ދެމިގެންބަޔާނަކަށް ބަދަލުގެނައުުމެގ ސަބަ
 އެކަމުެގ ސަބަބުން އިތުރަށް ހިނގާ ޚަރަދަށް އެ ފަާރތަކުން ޒިންމާ 

 އުފުލަންވާނެެއވެ.

ޚަރަދު ދެއްކުން ފަސްކުރުމަށް 
 އެންގުން 

ނާފީ މައްސަލަެއއް އިސްތިއުނާފު ކުރެިވއްޖެނަމަ، އެ މައްސަަލ އިސްތިއު  .177
ންގުުމގެ ކޯޓުން ނިންމަންދެން ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ދެްއކުން ފަސްކުރުަމށް އެ

 ބާރު އިސްތިއުނާފީ ކޯޓަށް ލިިބގެންެވއެެވ. 

 ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ ބާވަތްތައް 
 

ަކިއ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަޤުޞަދަށްޓަ )ހ(  .178
 ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތައް ެބހިގެންވަނީ ތިރީަގއި ަބޔާންކުާރ 

 )ތިނެއް( ބާވަުތގެ މައްޗަެށެވ. އެ ބާވަތްތަަކކީ: 3

 ؛ރަދު ކުދި މައްސަލަތަުކގެ ޓްރެކުން ަބލާ މައްސަލަތަކުގެ ޚަ (1)   

ަމއްސަލަތަުކގެ ޓްރެކުން ބަލާ އަވަސްިނޔާގެ  (2)   
 ؛މައްސަލަތަކުގެ ޚަރަދު 

 ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެުކން ބަލާ މައްސަލަތަކުގެ (3)   
 ؛ޚަރަދު
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ނުވަަތ  ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތައް ހޯދުމަށް ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި )ށ(  
ރު ޚަރަދު ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެދޭއި

ދުެގ ހޯދަން އެދެނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޚަރަ 
މުަގިއ ފޯބާވަތްތަުކގެ ތެރެއިން ކޮންގޮަތކަށްކަން ކޯޓަްށ ހުށަހަޅާ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 
 

ިއ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ނަގައިދެވޭނެ ޚަރަދުތައް ތިީރގަ  )ނ( 
 އެވަީނއެވެ.

 ކުދި މައްސަލަތަުކގެ ޓްެރކުން ބަލާ މައްސަލަތަުކގައި  (1)   
 Aނަގައިދޭނެ ޚަރަދުތައް މި ަގވާއިުދގެ އެޕެްނޑިކްސް 

 ؛ގައި 

އަވަސްިނޔާގެ ަމއްސަލަތަުކގެ ޓްރެކުން ބަލާ  (2)   
ެގ މައްސަލަތަކުަގއި ނަަގއިދޭނެ ޚަރަދުތައް މި ގަާވއިދު

 ؛ަގއި Bއެޕެންޑިކްސް 

އި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެުކން ބަލާ މައްސަލަތަކުގަ  (3)   
 Cނަގައިދޭނެ ޚަރަދުތަްއ މި ަގވާއިުދގެ އެޕެންޑިކްްސ 

 ގައި.

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެދޭ 
 ފޯމު 

( )ފަނަރަ 15މައްސަލަިއގައި ޙުކުމް ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  )ހ(  .179
 ފަރާތުން މިދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ޚަރަދު ހޯދަން އެދޭ ޚަޞްމުގެ 

ފުރިހަމަކޮށް ކޯޓަށް  37ގަާވއިދުެގ ޖަދުވަލުަގިއވާ ފޯމު 
  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޚަރަދު ޯހދަން އެދޭ ޚަޞްމުެގ ފަރާތުން

ޓަށް ހޯދަން އެދި ހުށަހަޅާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލު ަބޔާންކޮށް ކޯ 
ންާވ އެ ޚަރަދުތައް އެއީ ނަަގއިދެވިދާނެ އެކަީށގެ  ،ހުށަހެޅުމުން
ުނވަަތ  ރަޖިސްޓްރަރކަނޑަައޅާނީ ކޯޓުގެ  ޚަރަދެއްތޯ

 ފެެކވެ. ގެ މަސްއޫލިްއޔަުތ ކޯޓުަގއި އަދާކުރާ ުމވަްއޒަރަޖިސްޓްރަރ
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 ގެ މަްސއޫލިއްޔަުތ ކޯުޓަގއި ރަޖިްސޓްރަރރަޖިސްޓްރަރ ނުވަތަ  )ށ(  
ެގ ޚަޞްމުެގ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު، އަދާކުރާ މުވަްއޒަފު

 ގޮތުަގއި ދަްއކަންޖެހޭ އަދަދު ކަނޑަެއޅުމާއެުކ، ޝަރީަޢތުގެ 
ަގިއ ޚަރަދުގެ އަމުރެްއ ދެފަރާތަށް ދޫކުރަންވާނެެއވެ. އެ އަމުރު

ެނެއވެ. ޮސއިކޮށް ކޯޓުގެ ތަްއގަނޑު ޖަހަންވާ މެޖިސްޓްރޭޓަކުކޯޓުގެ 
ފަރާތުން  ވާ ޚަރަދު ދޭންޖެހޭމި ބަޔާންކުރެވުނު ޚަރަދުގެ އަުމރުގައި 

ެގ ނުދީފިނަމަ، އެ ޚަރަދު ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިޖުރާައތު
 ތެރެއިން  ތަންފީޒުކޮށްދޭން ާވނެއެވެ.

ކޯޓުން ޚަރަދު ބަލައި 
 ވަޒަންކުރުން 

ޅުުމގަިއ ކޯޓުން ޚަރަދު ބަލައި ަވޒަންޮކށް ޚަރަދުގެ އަދަދު ކަނަޑއެ )ހ(  .180
ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ހިސާބުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ޚަޞްމުން 

ާބރު  ޙާޟިރުކޮށް ނުވަތަ އެ ނޫން ެވސް ގޮްތގޮތަށް ހެކި ހޯދުމުގެ
 ގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަާދކުރާ ރަޖިސްޓްރަރނުވަތަ  ރަޖިސްޓްރަރ

 އެވެ.މުވަްއޒަފަށް ލިބިގެންވެ 

ރީޚުން ޚަރަދަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ ފޯމު ހުށަހެޅި ތާ )ށ(  
 )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ކޯޓުން ބަލައި 60ފެށިގެން 

 ނުވަތަ  ރަޖިސްޓްރަރވަޒަންކޮށް ކަނަޑއަޅާ ޚަރަުދގެ އަދަދު، 
ޅަިއ ގެ މަސްއޫލިްއޔަުތ އަދާކުރާ މުވަްއޒަފު ކަނޑައަ ރަޖިސްޓްރަރ

 ންވާނެއެވެ.ނިންމަ

ޚަރަދުގެ އަމުރު މުރާޖަޢާ 
 ކޮށްދިނުމަށް އެދުން 

 ދާއިާރގެ  ،ނުޖެހޭނަމަ  ހިތްހަމަ  އަަދދާމެދު އަމުރުަގިއވާ ޚަރަދުގެ  .181
. ދާނެއެވެހުށަހެޅި 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 ަޚރަދުތައް ޙުކުމާ   .182
އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތުން އެ މައްސަަލިއގެ އަެނއް ޚަޞްމަްށ 
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ދޭންވާނެއެެވ. ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ނަގައިދޭީނ އެ މައްސަލަ 
 ނިސްބަތްވާ ޓްރެުކގެ މައްސަަލތަކަށް ނަގައިދޭ ާބވަތުގެ ޚަރަެދވެ.

އިޚްތިޞާޞްގެ މައްސަލަތަކުގެ 
 ޚަރަދު 

އިއުތިރާުޒ  އެ މައްސަލަެއއް ބެލުމަށް ކޯޓަށް އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންނުވާ ަކމަށް  .183
ދިނުމުެގ ބެލެވޭ ަމއްސަލަތަުކަގއި ވެްސ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައި ކޮށްގެން

 އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިިބގެންެވެއވެ.

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުދިނުމަށް 
 ކަނޑައަޅާގޮތް 

ންކުރާނީ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދިުނމުގައި މައްސަަލިއގެ ޙުކުމުަގިއ ބަޔާ  .184
ންޖެހޭ ދޭންޖެހޭނެތޯ އާއި ޚަރަދު ދޭހަމައެކަނި އެ މައްސަަލިއގަިއ ޚަރަދު 

ވެ. މުންނަކީ ކޮބައ ކަމާއި ޚަރަދު ދޭންޖެހޭ ގޮތެޞްޚަޞްމަކީ ނުވަތަ ޚަ
 ޚަރަދުގެ އަދަދު ބަޔާންކުރާނީ ޚަރަދުގެ އަމުރުަގެއވެ.

 ސައުވީސްވަނަ ބައި 

 ހެކިހާމަކުރުން 

އިޚްތިލާފެއް ނެތް މައްސަލަތަކާއި 
ކުދި މައްސަލަތަކުގައި ހެކި 

 ހާމަކުރުން 

ުކެގ އިޚްތިލާފެއްނުވާ ބާވަުތގެ މަްއސަލަތަކާއި ކުދި މައްސަލަތަ )ހ(  .185
ިވ ޓްރެކުން ބަލާ މައްސަލަަތކުަގއި ހެކި ހާމަކުރާީނ އަންަނނި

 ގޮތަށެވެ. 

 ދަޢުވާ ފޯމާއެކު ހެީކގެ ގޮުތގައި ހުށަހަޅާ ިލޔުންތައް (1)   
 ހުށަހެޅުން؛

ޓް މަްއސަލަ ބަލާ މެޖިސްޓްރޭ އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމުަގއި  (2)   

ތުަގއި އަންގާ ގޮތަކަށް އަދި އަްނގާ ުމއްދަތުަގއި ހެީކގެ ގޮ
 ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުން.

ހެކިހާމަކުރުމުގެ އިސްތިސްނާ 
 ޙާލަތް 

އިޚްތިލާފެއްނުވާ ބާވަުތގެ މަްއސަލަތަކާއި ކުދި މައްސަލަތަުކެގ  )ހ(  .186
 313ޓްރެކުން ބަލާ މައްސަލަތަކާއި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ުއޞޫލުން ބޮޑެތި މައްސަލަތަުކގެ ޓްެރކުން ބަާލ 
މައްސަލަތަކުަގއި ހެިކ ހާމަކުރުން ފިޔަަވއި އެހެން ަމދަނީ 
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 އި، ޚަޞްމުްނ ހެކި ހާމަކުރާނެ ވަގުތާިއ ގޮތް މައްސަލަތަކުގަ 
އެ މައްސަަލއެްއގެ އިބްތިާދއީ ައޑުއެހުުމގައި މެޖިސްްޓރޭޓް 

 ކަނޑައަަޅއި ޚަޞްމުންނަށް ައންގަންވާނެެއވެ. 

 ެގ މި ގަާވއިދުގެ ޖަދުަވލު ،ދަށުން ހެކި ހާމަކުރާނީބާބުގެ މި  )ހ(  .187 ހެކި ހާމަކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު 
" ތަށް ަތއްޔާރުކުރާ "ިލޔުންތަުކގެ ލިްސޓްއާ އެއްގޮ 38ފޯމު 

 ޅައި ހުމުގައި މެޖިސްޓްރޭޓް ކަނަޑއަ އިންނެވެ. އިބްތިދާއީ ައޑުއެ 
ޓަްށ ލިޔުންތަުކގެ ލިްސޓު މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމުން ކޯ  ،ތާރީޚުގައި 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ރި ހު ލިޔުންތަކުގެ ލިސްުޓަގއި ހިމަނާނީ އެ މައްސަލައާ ގުޅުން )ށ(  
 ހައި ހުރި އެންމެ ލިޔުންތަެކވެ. ެއ މައްސަލައާ ގުޅުން އެންމެހައި

ާކއި، ލިޔުންތަކަކީ، އެ ޚަޞްމަކު ެއ މައްޗަށް ބަރޯސާވާ ލިޔުންތަ
ނެ އެ ފަރާތުން ވަކާލާތުކުރާ ަކމަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮްށފާ
ޭވ ލިޔުންތަކާއި، އެހެން ޚަޞްަމކު ަވކާލާތުކުރާ ކަަމކަށް ނޭދެ

 ލިޔުންތަކާިއ އެހެން ޚަޞްމަކު ވަކާލާތުކުރާ އަސަރުކޮށްފާނެ 
ުތން ފަރާ ކަމަކަށް ބާރުލިބޭ ލިޔުންތަާކއި، ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އެ

 ހާމަކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތަކެވެ.

ޖެހޭ މި މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ބަޔާްނކުރެވުނު ލިސްުޓގައި ހިމަނަން )ނ(  
 ދޮުގ އިއެްއވެސް ލިޔުމެއް ގަސްުތގައި ހާމަނުކޮށް ވަންހަނާ ކުރުމާ
 ވެ.މަޢުލޫމާތު ހިމެނުމަކީ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ ޢަމަލެކެ

ވަަނ  305ލިޔުންތަކުގެ ލިސްުޓަގއި މަދަނީ އިޖުރާއަުތގެ ޤާނޫނުގެ  )ރ(  

ކޮށް، އަިދ މާއްދާގަިއވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ތަރުތީބުން ފުރިހަމަ
ްނ މަޢުލޫމާތުކަލޫމާތަކީ ތެދު ޢުއެ ލިޔުމުގެ ލިސްުޓަގއިވާ މަ

ެޔ އެ ލިކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހެކި ހާމަކުރިކަމުގެ ބަޔާން 
 ބަޔާނުގައި ސޮިއކުރަންވާނެެއވެ.
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މުންނަށް ލިޔުންތަކުގެ ޞް ޚަ 
 ލިސްޓު ކޯޓުން ރައްދުކުރުން 

 ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓު ަޚޞްމުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ލަސްނުކޮށް   .188
އަށްފަހު އެ ލިސްޓުތައް ކޯޓުން ޚަޞްުމންނަށް ރައްދުކުރަންވާނެެއވެ. އަދި އެ
 ގުާތއި، އެ ލިސްޓުގައި ބަޔާްނކުރާ ލިޔުންތައް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނެ ގޮތާއި ވަ

 އި، އެ ލިޔުންތައް އެއް ަޚޞްމަުކ އަނެއް ޚަޞްމަކާ ިހއްސާޮކށް، ދައްކަ 
ށް ގެންދާނެ ނަމަ އެކަން ކުރިއައެ އެއިން ލިޔުމެްއގެ ނަކަލެއް ނަގަން ބޭނުންވާ

 ގޮތުގެ އިރުޝާދު ކޯޓުން ޚަްޞމުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

ހެކި ހާމަކުރުމުގެ ޚާއްޞަ 
   އުޞޫލުގެ އިޖުރާއަތު 

ީކ ލުން ޚަޞްމު ހާމަކޮށްފައިވާ ެހއްކަ ހެކި ހާމަކުރުމުގެ ުއޞޫ )ހ(  .189
މައްސަލަިއގައި ހެިކ ބޭނުންވާ މިންވަރަްށވުރެ މަދު ހެިކ 

މަ މަދަނީ ކަމުގަިއވާނަމަ، ުނވަތަ ބަެއއް ލިޔުން ހާމަކޮށްފައި ނުވާނަ
ްއ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގއިވާ ަކމެ 307އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ނުމަށް އަނެއް ޚަޞްުމގެ ފަރާތުން ކުުރވުމަށް ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެދި
މުަރކަށް އެދި ޚަޞްމަކަށް ކޯޓަށް ހުށަެހޅިދާނެއެވެ. މި ާބވަތުގެ އަ

ންެނވެ. އި 31ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިުދގެ ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު އެދި 
 އެޭދ މި ފޯމުގައި ޚަޞްމު އެދޭގޮތުގެ ތަފްސީލު އަދި އަމުރުކުރަން

 ގޮތް ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.

ތެްއ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އަމުރެއް ނެރުމާމެދު ކޯޓުން ގޮ  )ށ(  
ލިުޔމުެގ  ކަްނކަމަށާއި، އެނިންމުމުގައި މައްސަލަިއގެ ވަަށއިގެްނވާ 

 302 މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށާއި، ަމދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ
ކޮށްފައިވާ ކަންަކމަށް  ވަނަ މާއްދާަގއި ބަާޔން

 ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

ޚަޞްމަކަށް ނުވާ ފަރާތެއްގެ 
މައްޗަށް ހެކި ހާމަކުރުމަށް ކުރާ 

   އަމުރު

ރާތުެގ ފަ ފަރާތެއްގެ ކިބަިއަގއި ނުވަަތ އެ ދަޢުވާއެްއގެ ޚަޞްމަކަށް ނުވާ   .190
މައްސަލަާއ  ުނވަތަ ބެލުމުގެ ދަށުގައި، ުނވަތަ ބާރުގެ ދަށުަގއި، ހިޔާޒަތުަގއި

ކަމަށް ހުރި ލިޔުންތަކެއް ހުންނާނެ ާކ ގުޅުންޢަގުިޅގެން އުފެދޭނެ މައުޟޫ
މުރުކޮްށ އަބެލެވޭ ކޮންމެ މީހެއްގެ ަމއްަޗށް، އެ ލިޔުެމއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

 ހެޅިދާނެއެވެ. ކޯޓަށް ހުށަ 31ދިނުމަށް އެދި މި ަގވާއިުދގެ ަޖދުވަލުަގއިވާ ފޯމު 



 

 114ގެ  147ޞަފްޙާ 

 

ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން 
ހެކި ހާމަކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި 

 ން ހުށަހެޅު 

މަށް ޤާނޫނަކުން ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ހެކި ހާމަކުރުމަށް ކޯޓުގައި އެދު   .191
ލެވޭ މީހެްއގެ ހުއްދަކުރާ ހާލަތުަގއި، ަމއްސަަލއެްއގެ ޚަޞްމަކަށް ވާެނކަމަށް ބެ

ހެކި  ވަނަ މާއްާދެގ ދަށުން 311މައްޗަށް މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
 މަ، އެފަދަ އަމުަރކަށް އެދޭީނ  ހާމަކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދޭނަ

 އިންނެވެ. 31 މި ގަާވއިދުގެ ޖަދުވަުލގަިއވާ ޯފމު

ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން 
ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި ހެކި 

  ހާމަކުރުމާބެހޭ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތު 

ތަކުެގ ގޮަތކަށް އަމުުރ ނުކުރާހާ ހިނދަކު، ބޮޑެތި މައްސަލަ ކޯޓުން އެހެން  .192
ގޮތުން އެންމެހައި ަމއްސަލަތަުކގަިއ، ހެކި ހާމަކުުރމާ ގުޅޭ  ޓްރެކުން ބަލާ

( ވަނަ މާއްދާގެ )ށ 313ޢަމަލުކުރާނީ މަދަނީ އިޖުރާައތުގެ ޤާނޫނުެގ 
 ގޮތަށެވެ.ފެށިގެން އެ މާއްދާަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ާޚއްޞަ އިޖުާރއަތާ އެއް 

ލިޔުމެއް ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރަކަށް 
 އެދުން 

ޢާންމު  ލިޔުެމއްގެ ަބއެއް ހާމަކޮށްފިނަމަ ޭއގެ ަސބަބުންލިޔުމެއް ނުވަތަ   .193

އްޓުވުމުެގ ތަށް އުނިކަން އަތުވެދާނެނަމަ، އެ ލިޔުމެއް ހާމަކުރުން ހުޞްލަޙަމަ
ފަދަ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް އެދެވިާދނެއެވެ. އެ

 .ވެިއންނެ 31އަމުރަކަށް އެދޭނީ  މި ަގވާއިުދގެ ޖަދުވަލުަގިއވާ ފޯމު 

 ފަންސަވީސްވަނަ ބައި 

 ހެއްކާގުޅޭ ޢާންމު އުޞޫލުތައް 

ވިަފއިާވ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ހެިކބަސް ހުށަހަޅާނީ ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެ  .194  ހެކިބަހާބެހޭ ޢާންމު އުޞޫލު 
. ޝަރީޢަތެއްަގއި ހެކިބަސްދޭ މީހާ އަނގަބަހުން ހެކިބަސް ދީގެންނެވެ

ކިަބްސ ނޫން އަުޑއެހުމެއްަގއި، ހެ އެޝަރީޢަތުގެ ައޑުއެހުމެްއ ފިަޔވަިއ، 
 ޔާނަކުންނެވެ. ހުށަހަޅާނީ ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ ލިޔުމަކުން ދީފައިވާ ހެކިބަހުގެ ބަ

ހެކިބަހުގެ ބަޔާން އޮންނަންވީ 
 ގޮތް 

ވަކި ވާޤިޢާެއއް ސާބިތުކުުރމަށްޓަކައި ހެކިބަސް ބޭުނންާވ  )ހ(  .195
ކިބަްސދޭނެ ކަންކަމާއި، އެ ވާޤިޢާެއއް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހެ 

ފަރާތްތައް ހުށަހެޅޭނެ މިންވަރާއި، ޝަރީޢަތުަގއި އަނގަަބހުން 
ލިޔެފައިާވ ހެކިބަހުގެ ަބޔާނުްނ  ،ހެކިބަސްދޭނެ ފަރާތްތަކާއި
ހެިކބަހުގެ ބަޔާނުން ހެކިބަސްދޭނަމަ، ، ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތަކާއި
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 ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ބަޔާުނގެ ދިގުމިނާއި ބަޔާން އޮންނަންީވޮގތް
 ށް ކަނޑަެއޅިދާނެެއވެ.  މެޖިސްޓްރޭޓަދާއީ ައޑުއެހުމުަގއި އިބްތި

  ހެކިބަހުގެ ބަޔާން އޮންނަްނވާނީ މި ަގވާއިުދގެ ޖަދުަވލުގެ  )ށ(  
ަގިއ ގަިއވާ ނަމޫނާ އާ އެްއގޮތަށެވެ. ހެކިބަހުގެ ބަޔާނު  39ފޯމު 

 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައި އޮންނަންވާެނއެވެ.

 ޤަޟިްއޔާ ނަންބަރު؛ މައްސަލަ ނުވަތަ (1)   

 މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމުންގެ މަޢުލޫމާތު؛ (2)   

 ހެކިބަސްދެނީ ކޮން ޚަޞްމެއްެގ ފަރާތުންކަން؛ (3)   

ހާިއ، ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި، ދާއިމީ ެއޑްރެ (4)   
، ކާކުކަން އަންަގއިދޭ ކާޑު ުނަވތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރު

 ނިޝާން؛ސޮއި އަދި އިނގިީލގެ 

ބިެޓއްެގ ހެކިބަހުގެ ބަޔާނުގައި ަޙވާލާދީފައިވާ ކޮންމެ ެއގްޒި (5)   
 ނަންބަރު؛

 ބަޔާން ދީފައިވާ ތާރީޚް. (6)   

 ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިން 
  މެދުވެރިކޮށް ދެވޭ ހެކި 

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތް ކޯޓަށް ސީދާ ޙާޟިރުވުމުގެ ބަދަުލގަިއ، ޚާްއަޞ  )ހ(  .196
ޙާލަތްތަކުގަިއ، ވީިޑއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް އެފަރާތުްނ 
ހެކިބަސް ދިނުމަށް ކޯޓަށް ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ. ިމގޮތުން 
ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހުރީ ޝަރީޢަތް ހިނގަމުންދާ ރަށްނޫން އެހެން 

ބޭރު ަޤއުމެްއގައި ކަމަށްވެަފއި އޭނާ ޝަރީަޢތަށް ރަށެއްަގއި ުނވަތަ 
ޙާޟިރުވުމަށް ދިގު މުއްދަެތއް ނެގުމުގެ ސަބަބުްނ، ޢަދުލު 
އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ދިުގ މުއްދަތެއް ނެގުުމގެ ސަބަުބން، 

ށް ޤަބޫލުކުރެިވއްޖެ މެޖިސްޓްރޭޓަމައްސަލަ ލަސްާވކަމަށް 
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ލަތްތައް ކަުމަގިއ ހިނދެއްގައި މިފަދަ ޙާލަތްތަކަކީ ޚާއްޞަ ޙާ
 ބެލިދާނެއެވެ.

ން ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހުރީ ޝަރީޢަތް ހިނގަމުންދާ ރަށް ނޫން އެހެ )ށ(  
 ރަށެއްަގއި ކަމަްށވާނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުެނފަިއވާ 

ފަދައިން ވީިޑއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ހެކިަބްސ 
ހަކީ ޙާޟިރުކޮށް، އެ މި ނަގަންވާނީ އެ ރަށެްއގެ ކޯޓަްށ އެ މީހާ 

އި ުހވަިއ އްގެ ކުރިމަތީގަ ެމޖިސްޓްރޭޓެ ،ކާކުކަން ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު
 ކުރުމަށްފަހުގައެެވ. 

ދި ެއމީހާ ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހުރީ ބޭރު ގައުމެއްަގއި ކަމަށްވާނަމަ، އަ )ނ(  
ޑިޯއ ވީ އަކީ ކާުކކަން މައްސަަލ ބަލާ ކޯޓަށް ކަަށވަރުކުެރވޭނަމަ، 

ށް ގ މެދުވެރިކޮްށ އެމީހެއްގެ ހެކިބަސް ެނގުމަކޮންފަރެންސިން
 ހުރަހެއް ނެތެވެ.

ެވ އެ ލިޔުމަީކ ނުވަތަ ހެކިަބހުގެ ބަޔާނަީކ ތެދުކަމަށްބުނެ އިޤުރާރު   .197  ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުން 
ލޫމާތު ސޮއިކޮށްފަިއވާ ިލޔުމެއް ކަުމގަިއވެފަިއ، ެއ ލިޔުމުަގއި ޮދގު މަޢު

ގެ ޙުރުމަތް ޙުރުމަތް ކެނޑީ ކަމުގައި ބަލައި، ކޯޓުދީފިނަމަ، އެމީހަކު ކޯޓުގެ 
 ކެނޑުމުގެ ކުށަށް ޤާނޫނުަގއި ކަނަޑއަޅާފަިއވާ އެންެމ ބޮޑު އަދަބު

 ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.

އިވުނުކަމަށް ބުނާ ހެކީގެ ގޮތުގައި 
 ރިޢާޔަތްކުރެވޭ ހެކި 

ތުގެ ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާފައިވާ ެހިކބަހުގެ ބަޔާނަށް މަްއސަލަިއެގ ޝަރީޢަ  .198
ރާތުން ފަމަރުޙަލާގައި ރިޢާޔަްތކޮށްދިނުމަށް އެ ަބޔާން ހުށަހެޅި ޚަްޞމުގެ 

ޔާްނ ބޭނުންވާނަމަ، ކޯޓުން އެ ޫނންގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު، އެ ބަ 

ގަިއ ދީފައިވާ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތް ޙާޟިރުކޮށް އޭނާގެ ހެކިަބްސ ޝަރީޢަތު
ތުގެ ތަަކށް ޝަރީޢަނަގައިދިނުމަށް ކޯުޓގައި އެެދންވާނެެއވެ. އެ ނޫން ގޮ

ބުނާ ހެކީެގ  މަރުޙަލާގައި ހެކިބަހުެގ ބަޔާަނށް ރިޢާޔަތްކުރެވޭނީ އިވުުނކަމަށް
 ގޮތުަގެއވެ.
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އެފިޑަވިޓަކުން ހެކިބަސް 
 ހުށަހެޅުން 

ކުާރ މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނުަގއި ނުވަަތ އެހެން ޤާނޫނަުކން ލާޒިމު  .199
ކިބަސްޭދ ހެފި ހިނދެއްަގއި ހާލަތުގައި ނުވަތަ ކޯޓުން އެފަދައިން ކަނޑަައޅައި

ތުގެ ބަޔާުނެގ ފަރާތުގެ ހެކިބަހުގެ ބަޔާުނގެ ބަދަލުގައި ނުވަތަ ހެކިަބސްދޭ ފަރާ
ޑަވިްޓ އިތުރުން ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއްގެ ހެކިބަސް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ އެފި

 މެދުވެރިކޮށެވެ.

ންނަިނިވ ހުާވކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި އައެފިޑަިވޓްގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި  )ހ(  .200  އެފިޑަވިޓްގެ ބޭނުމަށް ހުވާކުރުން 
 ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތީަގެއވެ.

 ފަނޑިޔާރަކު؛ (1)   

 ނުވަތަ ބޭރު ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓަރީޮކށްފައިވާ  (2)   
ގައުެމއްަގއި ނަމަ އެ ަގުއމެއްގެ ޤާނޫނާ އެްއގޮްތވާ 

؛ ނޯޓަރީ ޕަބްލިކް ،ގޮތުގެމަތިން ރަޖިސްޓަރީކޮށްަފއިވާ 
 ނުވަތަ

 ޤާނޫނެއްގައި ކަނަޑއަޅާފަިއވާ އެހެން ފަރާތެއް. (3)   

ން ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެަމތި( 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
ްށ މި ކޯޓަހެކިބަހުގެ ބަޔާނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ހުަވއިކުރުމަށް 

  ހުށަހަޅިދާނެއެވެ.

ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ ޝަރުޠު 
 ފުރިހަމަވުން 

ން ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ ަމޖިލީހުގައި ހެކިބަސްދޭ މީހަކީ ާޤނޫނުމައްސަލަެއއްގެ   .201
ޓުްނ ޝަރުޢީ ގޮތުން ހެކިބަސް ިދނުމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މީހަކުކަން ކޯ

 ކަށަވަރުކުރަން ވާނެެއވެ.

ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ކުރިން 
 ހުވައިކުރުން 

ކުރިްނ ހެކިބަސް ދޭ މީހާ ޚަިތމުގަިއ  ހެކިބަސް ދިނުމުގެ )ހ(  .202

 އަތްލަިއގެން އަންނަނިވި ިއބާރާތުން ހުވައި ކުރަްނވާނެއެެވ. 
"މި މަޖިލީހުގައި އަހުރެންނާ ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ަޖވާުބ 
ދިނުމުގައްާޔއި، އަހުރެން ބުނާ ކޮންމެ ބަހެއްގައި ތެދުބުނުމަށާއި، 
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ގަންދީ هللا  މާތްޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ބަހެއް ނުބުނުމަށް
 ހުވައިކުރަެމވެ."

ކު ުހަވިއ މީހަ އެ ،ޚަތިމުގައި އަތްނުލެވޭ ޙާލަުތގައި ހުރި މީހަކުނަމަ )ށ(  
 ކުރާއިރު ޚަތިމު އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި ޭބއްވިދާެނއެވެ.

ވާީނ ހެކިބަސް ަނަގން ،ހެކިބަސްދޭން ހުރީ ޣައިރު މުސްލިމެއްނަމަ )ނ(  
ވާހަަކެއްއ  ދޮގު ،ކަމަށާއި  ތެދުބުނުމަށް އޭނާ އިޤްރާރުވާ

އޭނާއަްށ  ޤާނޫނީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން ،ބުނެފިނަމަ
 ނެގުމަށްފަހުއެވެ. އޭނާގެ ބަޔާން ،އެނގޭކަން ަބޔާންކޮށް

 ސައްބީސްވަނަ ބައި 

 ހެއްކާގުޅޭ ޚާއްޞަ އުޞޫލުތައް 

ވަކި ކަމެއް އިވުނުކަމަށް ބުނެ ދޭ 
  ހެކި

ވަިކކަމެްއ  ޤާނޫނުގެ ތިރީސްވަނަ ބާބުގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި،މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ   .203
 ސީދާ އިވުނު ކަމަށް ބުނެ ދޭ ހެކިބަހަކީ ޝަރީޢަތަށް ހެކިބަސްދޭ މީހަކަށް

ިއ، އެހެން ފެނުނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ިއވުުނ އެއްެޗއް ބަޔާންކުރުމުގެ ބަަދލުގަ
އްެޗްއ އެ ކި މީހަކަށް ވަކި ކަމެއް ފެނުނު ކަމަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ވަ
ޑުިއވުނު އަ އަުޑއިވުނު ކަމަށް އެމީހަކު ުބނި ބުނުމެއް، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް 

 ކަމަށް ބުނެ ދޭ ހެކިބަހެވެ.

އިތުރު ހެއްކެއް ހުށަހެޅުމަކާ 
ނުލައި ހެކީގެ ގޮތުގައި 
  ބަލައިގަނެވޭނެ ލިޔެކިޔުން 

ެގ ވިޔަފާރިެއްއގެ ުނވަތަ ދަުއލަތުގެ އިދާާރއެްއެގ ރެކޯޑުަތކު  )ހ(  .204
ޔުމުން ލިތެރޭގައި ހިމެނޭ ލިޔުމަކީ އެ ލިޔުމެއްގެ ަޞއްޙަކަމާއި އެ 

ުތގަިއ ދޭހަވާ ކަންކަން އިތުރަށް ސާބިތުކުރުމަކާ ނުލައި ހެކީގެ ގޮ
 ޝަރީޢަތަށް ބަލައިގަނެވޭނެ ިލޔުމެކެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްަޓކައި، ަވކި ލިޔުަމކީ ވިޔަފާރިެއްއެގ  )ށ(  
ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އިދާާރއެްއގެ ރެކޯޑުަތކުގެ ތެޭރގައި ިހމެނޭ 
ލިޔުމެއްކަމަށް ބެލެވޭީނ، އެ ލިޔުމެއް ނިސްބަތްވާ ވިޔަފާިރެއްއ 
 ނުވަތަ އިދާާރއެްއގެ އޮފިސަރަކު/ހުއްދަދެވިފަިއވާ ުމވަްއަޒފެްއ 
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ގައި ޮސއިކޮްށ، އެ ތަނެއްގެ ިސއްަކެއއް ެއ ލިޔުުމގަިއ އެ ލިޔުމު 
 ޖަހާފައިވާނަމައެވެ.

ލިުޔމަކާ  މައްސަލަިއގެ ވަަށިއގެންވާ ކަްނކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ވަކި  )ނ(  
ގުޭޅގޮތުން މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި/ނުވަތަ )ށ( އަށް 

 ގައި ކޯަޓށް ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ.ޢަމަލުނުކުރެވޭނެ ކަމު

 ހަތާވީސްވަނަ ބައި 

 ޚަބީރުން 

ޚަބީރުންގެ ހެކި ބަސް ނެގުމުގައި 
  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ަކިއ މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތުގައި ހެކިބަސް ނެގުމަށްޓަ )ހ(  .205
ިއ، ޚަބީރަކު ޙާޟިރުކުރެވޭނީ، ައދި މައްސަލައިގެ ހެކީގެ ތެޭރގަ

 ހުއްދަާއއެުކަގއެވެ.ޚަބީރެއްގެ ރިޕޯޓު ހިމެނޭނީ ކޯޓުގެ 

ޓަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ުހއްދައަށް އެދި ކޯ  )ށ(  
ެގ ހުށަހަޅާނީ އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭގޮތަށް، މި ގަވާިއދު

 އިންެނވެ. 40ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 

 ާޒ؛ޚަބީރުގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ އަންދާ (1)   

 ޚަބީރުގެ ހެކިބަސް ބޭނުންވާ ާދއިރާ؛ (2)   

 ދި ހެކިބަސް ނަގަނީ ކޮންކަންތަްއތަކަކާ ުގޅިގެންކަްނ؛ އަ (3)   

 ޚަބީރުގެ ނަން. (4)   

ްއެގ މި ބާބުގެ ދަށުން ހެކިބަސް ނެގުމަށް ހުށަހެޅޭ ޚަބީރަކީ، އެ ޚަބީރެ  .206 އިލްމީ ސަނަދު  /ޚަބީރުގެ ޝަރުޠު 
ިއވާ ނުވަަތ ދާއިާރގައި ރެޖިސްޓަރީ ކުެރވިފަހެކިބަސް ނެގުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 

ރިބާ ހުރި ހުއްދަލިބިފައިވާ ފަރާެތއް ނުަވތަ އެ ާދއިރާެއއްެގ ޢިލްމާއި ތަޖު
 ފަރާތެއް ކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ ފަރާތަކަށް ވާްނވާނެެއވެ.
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ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ނުވަތަ 
އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި 

  ޚަބީރުން ހެކިބަސް ނެގުން 

ެގ ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް މެދުވެިރވެެގން މެނުވީ ކުދި މައްސަލަތަކު  )ހ(  .207
ނުވަތަ ައވަސްނިާޔގެ ަމއްސަލަތަުކގެ ޓްރެކުްނ ބެލޭ 

ްނމެ މައްސަލަެއއްަގއި، ޚަބީެރްއގެ ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ ކޮ
ެއންމެ  ޚަޞްމަކަށް ދެވޭނީ، ކަނަޑއަާޅފައިވާ ވަކި ކަމަކާ ުގޅިގެން

 ށަހެޅުމަށެވެ. ޚަބީރެއްގެ ހެކި ހު

ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ުނވަތަ އަވަސްނިާޔގެ މައްސަލަަތުކެގ  )ށ(  
ޞާފު ޓްރެކުން ބެލޭ މައްސަަލއެއްނަަމ، އެ މައްސަލަެއްއގައި އިން 

ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކަިއ ޚަބީރު ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުުކރުމަށް 
ނަމަ، ށް ޤަބޫލުކުރެވޭމެޖިސްޓްރޭޓަކޮންމެހެން ބޭނުންވާކަމަކަށް 

ާނ އޭޚަބީރުގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް މައްސަލަިއގެ ައޑުއެހުމަކަށް 
 ޙާޟިރުކުރެވިދާނެެއވެ.

ޚަބީރުގެ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންޖެހޭ 
 ބައިތައް 

 ެއވެ. ޚަބީރުގެ ރިޕޯޓުގެ ނިންމުމުގަިއ އަންނަނިވި ބައިަތއް ހިމަނަންވާނެ  .208

 ކޯޓުގެ މަްއޗަށް ޚަބީރަށް އޮތް ޒިންމާތައް އެނގޭކަން؛ )ހ(  

 ނެްއ؛ އަދިއެ ޒިންމާތަކާ އެްއގޮތަށް ޢަމަުލކުރިކަން އަްނގައިދޭ ަބޔާ )ށ(  

 ރިޕޯޓު އެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްަފިއވާ އިރުޝާދުަތއް.  )ނ(  

 އަށާވީސްވަނަ ބައި 

 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން 

 ތަންފީޒީ ޑިވިަޝނެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. މި ކޯޓުގައި )ހ(  .209 ތަންފީޒީ ޑިވިޝަން 

 މައްސަަލތައް  ތަންފީޒީ ހުށަހެޅޭ ިޑވިޝަނަށް  ތަންފީޒީ ކޯޓުގެ  (ށ)  
 މެޖިސްޓްރޭޓެވެ. ކޯޓުގެ ބަލާނީ
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ތަންފީޒީ މައްސަލަތަުކގެ އަދަދު ބެލުމަށްފަހު، ތަންފީީޒ  (ނ)  
ކުރުމަށް އިުތރު  ޑިވިޝަނަށް ނުވަތަ ތަންފީީޒ މަސައްކަތް

 ން ޢައްޔަން ކުރުމަށް ހުރަހެއް ނެތެވެ.މެޖިސްޓްރޭޓު

 އި ޮގތާ ހިންގި މަސަްއކަތް ޑިިވޝަނުގެ އެ ޑިވިޝަނުން ތަންފީޒީ (ރ)  
 ތަންފީޒު އަދި ކުރެވުނު ތަންފީޒު މައްސަލަތަކާއި ހުށަހެޅުނު
 ކޮށްބަޔާން ސަބަބު ހުރި ހުރިނަމަ މައްސަލަަތކެއް  ހުރި ނުކުރެވި
 އިސްމެޖިސްޓްރޭްޓއަށް  ދާއިރާގެ  މަހަކުން ( ހަެއއް) 6 ކޮންމެ

 .ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ރިޕޯޓެއް

 ގެ ދާއިރާޖުޑީޝަލް ންފީޒީ ޑިިވޝަނަށް އެހީތެރިވެދޭނީ ތަކޯޓުގެ  (ބ)  
ގަިއ ޓީ ދާއިރާއެްއގެ ައގުކުރާ ކޮމިކޮންެމ  ންނެވެ.އަުގކުރާ ކޮމިޓީ

 ނެެއވެ.މަދުވެގެން ެއއް ޕްރޮފެޝަނަލް އެަކއުންޓަންޓަކު ހުންނަންވާ

ޑިޝަލް މި ކޯޓުގެ ތަންފީޒީ މަސައްކަތް ކުރާނީ، މި ކޯޓު ހިމެނޭ ޖު (ޅ)  
ްނ ެއ ދާއިރާއަށް ަޢއްޔަންކުެރވޭ، ަތންފީޒީ އޮފިސަރުްނގެ ތެރެއި

 )ތިެނއް( ތަްނފީޒީ 3މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޢަްއޔަްނ ކުރެވޭ 
ތާިއ ތަންފީޒީ އޮފިސަރުންގެ މަސައްކަ ނެވެ. މި ކޯޓުގެ އޮފިސަރުން

ތަެކްއ  މަސަްއކަްތ ކުރުމަށް އެއް މުަވއްޒަފުންއަުގކުރާ ކޮމިީޓގެ
ފް ޖުޑިޝަލް ހަމަޖެއްސުމުގެ ބާރު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮ

 ށް ލިބިެގންވެެއވެ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަ

 ކުެރވޭ ތަންފީީޒ ތަންފީޒީ މަސައްކަތް ކުރުަމށް ޢައްޔަން (ކ)  
އޮފިސަރުންނަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް 

ން އެކަށޭަނ ނޑައަޅާ ގޮތެްއގެ މަތިނުން ކައެޑްމިނިސްޓްރޭޝަ
 ދޭންވާނެއެވެ.ތަމްރީން 

ތަންފީޒީ މަސައްކަތްކުރާ މުަވއްޒަފަކު ޙުކުެމއް ތަންފީޒުކުުރމުެގ  (އ)  
ބޭނުމުގައި މީހެއްގެ ޮގވަިތ ގެދޮރަށް، ނުވަތަ އޮފީހަކަްށ 
ވަންނަނަމަ، ނުވަތަ އުޅަނދަަކށް އަރާނަމަ، ުނވަތަ ތަނެއް ަބލަިއ 
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ފާސްކުރާނަމަ، ނުވަތަ މުދަލެއް ހިފަހައްޓާނަމަ އެކަމެއް ކުރަންާވީނ 
ތަންފީޒީ މެޖިސްޓްރޭޓް ސޮއިކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓު އަުމރެްއ 
 އޮެވގެންނެވެ. މި ޯކޓު އަމުރު އޮންނަންވާީނ 

ަގިއވާ ނަމޫނާާއ  41މި ގަާވއިދުެގ ޖަދުވަުލގަިއާވ ފޯމު 
 އެްއގޮތަށެވެ.

 ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެްއ ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް ެއދޭނީ  )ހ(  .210 އެދުން ކޮށްދިނުމަށް  ތަންފީޒު 
ކުރުމަށް  ވާ ޙުކުމް ތަންފީޒުގައި  42މި ގަވާއިުދގެ ޖަދުވަލުގެ ފޯމު 

   އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުންނެވެ.

ޯކޓުން  ކޮށްދިނުމަށް އެދެވޭނީ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ތަްނފީޒު )ށ(  
ަމކަްށ ކަ ުނވަތަ ނެރެފައިވާ އަމުރުަގއި އެކޮށްފައިވާ ޙުކުުމގައި 

 ކަނޑައަޅާަފިއވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުންނެވެ.

ނަމަ، އް ނެއް ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމެކުރަން އެދެނީ ރަހު ތަންފީޒު )ނ(  
ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން 

  ވީ ދުމަށް ދަރަނިވެރިޔާގެ މިްލކުަގއި ހުިރ މުދަލުގެ ތަފްސީލު ހޯ
ޮގތުން ވަރަކުން އަރަިނވެރިޔާ މަސަްއކަތް ކުރަންވާނެެއވެ. އަދި އެ 

ލިބޭ ތަފްސީލު ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް އެދޭ ފޯުމގަިއ 
 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

ތަންފީޒު ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ލިޔުންތައް 

ޢުލޫމާތު މަޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމާއެކު އަންނަނިވި ިލޔުންތަާކއި   .211
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ކޮޕީ. )ހ(  

ކުރާނަމަ ތަމްސީލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަން )ށ(  
 އެކަމަށް ޚާއްަޞކުރެވިަފއިވާ ޯފމު.
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ފަރާތެްއ އްނަމަ ތަމްސީލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ޞެޤާނޫނީ ޝަޚް )ނ(  
ާރރު ޢައްޔަންކޮށް ފާްސކޮށްފަިއވާ ޯބޑު ރިޒޮިލއުޝަން ުނވަތަ ޤަ

 ފަދަ ލިޔުންތައް.

 ޕަވަރ އޮފް އެޓަރީނއެއް ިލބިގެން ހުށަހަޅާނަމަ ޕަވަރ އޮފް )ރ(  
 އެޓަރނީގެ ކޮޕީ.

ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދާ ހުރި ތަނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފަދަ  )ބ(  
 މަށް އަރަނިވެރިޔާައށްތަންފީޒުކުރުމަށް އެހީއަކަްށާވނެ ކަ

 ޤަބޫލުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު.

ތަންފީޒުކުރަން އެދޭ ޙުކުމަކީ ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާެގ  )ޅ(  
ާދެގ ވަނަ މާއް 372ޙުކުމެއްނަމަ، މަދަނީ އިޖުރާއަުތގެ ޤާނޫނުގެ 

 ދަށުން އަޅައިދިނުމަށް އެދޭ ފިޔަވަޅުަތއް.

ހުށަހަޅާ  ކޮށްދިނުމުގެ މަްއސަލަ އަމުރެއް ތަންީފޒު ޙުކުމެއް ނުވަތަ )ހ(  .212 ފޯމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން 
)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ  03ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ 

 މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާމެދު ގޮެތއް ނިންމަންވާނެއެެވ.

ަކމަށް ޙުކުމް ތަންފީޒުކޮށްދިނުމުގެ މައްސަލަ ބަލަިއގަނެވެން ނެތް )ށ(  
އޮންނަންވާނީ މި ގަވާއިުދެގ ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުން 

 ަގިއާވ ނަމޫނާއާ އެްއގޮތަށެވެ. 30ޖަދުވަލުގަިއވާ ފޯމު 

ފޯމެއް ހުށަހެޅުމެއްނެތި 
ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ ޙުކުމްތަކާއި 

 އަމުރުތައް 

 ، ވިނަމަވެސް ނުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައި  ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ތަންފީޒު  .213
ކޯޓަކުްނ  ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ތަްނފީޒު ކުރުމަށް މަތީ މަރުޙަލާެއއްގެ

މަަސއްކަތް  ކުރުުމގެ ތަންފީޒު އަމުރުކޮށްފިނަމަ، އެ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުެރއް
 ވާނެއެެވ. ކޯޓުން ފަށަން

ތަންފީޒުކުރަން ހުށަހެޅިކަން 
 އެންގުން 

މަ ެއކަްނ ހުށަހެޅިއްޖެނަ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް އެދި ަމއްސަލަެއއް )ހ(  .214
 ފަރާތަށް އަންގަންާވނެއެވެ. ދަޢުވާލިބޭ
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ެއންގުން އަްނގައި ފޮުނވާ ނޯިޓސް  )ށ(  
މޫނާާއ ަގއިވާ ނަ 30އޮންނަންވާނީ މި ަގާވއިދުގެ ަޖދުވަލުގެ ފޯމު 
 ފޯމުގަިއ ކުރުމަށް އެދޭ އެްއގޮތަށެވެ. އަރަނިވެިރޔާ ޙުުކމް ތަންފީޒު

ނިވެިރާޔެގ އަޅައި ދިނުމަށް އެދިފަިއވާ ފިަޔވަޅުތަުކގެ ތެެރއިން ދަރަ
 ދިފައިާވ ފިޔަަވުޅތަްއ ޣައިރު ޙާޟިރުަގއި އަޅަިއދޭން އެ

 ބަޔާންޮކށްގެން ނުވާނެެއވެ.ކޯޓުން ގައި މި ނޯޓިހު

ކުރުމުގެ  ނޯޓިސް  ތަންފީޒު 
 ރައްދުކުރުން 

ްމ ނަމަ ބަލާނީ ޙުކުއަންނަނިވި ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފި  .215
ޓަްށ ތަންފީޒުކުރުމުގެ  މައްސަަލިއގައި ފޮުނވަންޖެހޭ ނޯޓިސް ނުވަތަ ކޯ

 ށެވެ.ރައްދުކުރެވިފަިއވާ ަކމަޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް 

ްށ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ނުވަތަ އެފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކަ )ހ(  

 ނޯޓިސް ނުވަތަ އަމުރު ރައްދުުކރުން.

ކޯޓަށް  ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް ކަމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން )ށ(  
 ުރން.އަންގާފަިއވާ އެޑްރެހަކަށް ނޯިޓސް ނުވަތަ އަމުރު ރައްދުކު

މަށް މެއިލް އެޑްރެހެްއކަ -ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ޕޯސްޓް ނުވަތަ އީ )ނ(  
ެމއިލް އީދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކޯޓަށް ައންގާފަިއވާ ޕޯސްޓް ނުވަތަ 

 އެޑްރެހަކަށް ނޯޓިސް ނުވަތަ ައމުރު ފޮނުވުން.

މަށް ކަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ލިޔުމެއް ރައްދުކުރެވޭނެ ނަންބަރެއް  )ރ(  
ފިައާވ މައުޟޫޢީ ޤަޟިއްާޔގައި ދަޢުާވލިބޭ ފަރާތުން ކޯޓަށް އަންގާ

 ނަންބަރަކަށް ނޯޓިސް ނުވަތަ އަމުރު ފޮނުވުން.

ފަާރތުެގ  ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ، އެދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަކީ  )ބ(  
ިއާވ ކަމަށް އެ ޝަޚްޞެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަ ރަޖިސްޓްރީ އެޑްރެސް

ވަަތ މެއިލްައކަށް ނު -ފަރާތުން ދީފައިވާ އެޑްރެހަަކށް ނުވަތަ އީ
 ނަންބަރަކަށް ނޯޓިސް ނުވަތަ އަމުރު ފޮނުވުން.



 

 125ގެ  147ޞަފްޙާ 

 

 މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަށް ނޯިޓސް )ޅ(  
ކަްށ ނުފޮނުވިއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުގެ މަސްއޫލުވެިރއަ 

ނުވަަތ  މެއިްލއަކަށް -ނުވަތަ ެއ ފަރާތެްއގެ އެޑްރެަހކަށް ނުވަތަ އީ
 ނަންބަރަކަށް ނޯޓިސް ނުވަތަ އަމުރު ފޮނުވުން.

( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަށް ނޯޓިްސ ޅމި މާއްދާގެ ) )ކ(  
ކު  އި  ގަ އް ތެ ލަ ޙާ ޖެ  އް ވި ުނ ފޮ  ްނފުންޏެއްނަމަ އެ ކުންފުނީގެުނ

 ޑައިރެކްޓަރެއއްގެ އެޑްރެހަްށ ނުވަތަ އީމެއިްލއަށް ނުވަތަ 
 ނަންބަރަކަށް ނޯޓިސް ނުވަތަ އަމުރު ފޮނުވުން.

އްގެ ޞެ ޤާނޫނީ ޝަޚް 
މަސްއޫލުވެރިން ކަމުގައި ބަލާނެ 

 މީހުން 

ޞެއްެގ ޝަޚްކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ޤާނޫނީ  ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ތަންފީޒު  .216
 މަސްއޫލުވެރިން ކަުމގައި ބަލާީނ އަންނަނިވި މީހުންނެވެ.

 ން.ކުންފުންޏެއްނަމަ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ނުވަތަ ޑިެރކްޓަރު )ހ(  

 ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ ނުވަތަ ޕާޓްނަރުން. )ށ(  

ކޮިމޓީެގ  ކްލަބެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާެއއްަނމަ ރައީސް ނުވަތަ ހިްނގާ )ނ(  
 މެންބަރުން.

 ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްނަމަ ޕާޓީ ތަމްސީލުކުރުމުގެ މަސްއޫިލއްަޔތު )ރ(  
ިއާވ ޙަވާލުކޮށްފަިއވާކަމަށް އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންގާފަ

 ފަރާތް.

އި މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބުާނފަދަ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަ )ބ(  
ަތ ސިާޔސީ ޕާޓީގެ ރަީއސް ނުވަތަ ެޗއަރޕަރސަން ުނވަ ،ނުވާނަމަ

 ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ެސކްެރޓަރީ ޖެނެރަލް.

ކުންފުނީެގ  ،ޖިސްޓްރީކޮށްަފއިވާ ކުންފުންޏެއްނަމަރަ-ރާއްޖޭަގއި ރީ )ޅ(  
 ލޯކަލް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް.
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އިބު ނަ ތަނެްއގެ ރައީސް ުނވަތަ  އެ ،މިނިވަން މުއައްސަާސއެއްނަމަ  )ކ(  
 ރައީސް ނުވަތަ މެންބަރުން.

 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ތަންފީޒު 
 ކުރާނެ ގޮތް 

ްއ ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޙުކުމްތަކާއި އަމުރުތަ )ހ(  .217
ކުރާނީ އެ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އެ އަމުރެްއގަިއ  ތަންފީޒު

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަެށވެ.

ާވ އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅިފައި އާބިޓްރޭޝަނުގެ ެއވޯޑު ނުަވތަ  )ށ(  
ކުރާީނ   މައްސަލަެއއްަގއި ނެރެފައިާވ އަމުރުތައް ތަންފީޒު

ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާިބޓްރޭޝަންެގ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށު
 ހަދާފައިވާ ަގވާއިދާ އެްއގޮތަެށެވ.

ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ 
 މައްސަލަތައް ބެހިގެންވާ ގޮތް 

ނަނިިވ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެިހގެންވަީނ އަން ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް  .218
 ގޮތަށެވެ.

 .ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުްމ ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލަ )ހ( 

 ލަ.ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުުކމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަ )ށ(  

 އްަސލަ.މަފައިސާ ނުހިމެނޭ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމުގެ  )ނ(  

ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  ތަންފީޒު 
 ޢާންމު އުޞޫލު 

ވަތެއްެގ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ ބާ )ހ(  .219
ވާނީ އަރަނިެވރިާޔެގ  ވެްސ ިއސްކަންދޭން މައްސަލަތަކުަގއި

މަޞްލަޙަތަށެވެ. ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަރުޙަލާެގ ެއއްެވްސ 
ބޭނުންާވ  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދޭންހިސާބަކުން 
 ތެއް ކޯޓުން ދޭންވާނެެއވެ.ޞަކޮންމެ ފުރު

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދޭ ުލއިެގ ސަބަބުން ކޯުޓގެ ަވގުުތ  )ށ(  
އެކަިށގެންނުވާ ގޮތެްއަގއި ެގއްލިގެންދާކަމަށް ކޯޓަށް ފެިނއްޖެ 

 ކޯޓު އަމުރަކުން ތު ޞަހިނދެއްގައި ދަޢުާވކުރާ ފަރާތުން ދޭ ފުރު
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ްށ މެޖިސްޓްރޭޓަނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ 
 ލިބިގެންެވއެވެ.

ފަރާތުން ދޭން  ދަޢުވާކުރާ 
ތެއް ކޯޓުން ޞަ ބޭނުންނުވާ ފުރު 

 ނުދިނުން 

ުޢާވކުރާ ދަޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ތަންފީުޒުކރުމުގެ މައްސަލަެއްއގައި  )ހ(  .220
 ތެއް ޞައިންކާރުކުާރ ފުރުފަރާތުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދޭން 

 ކޯޓުން ދީގެން ނުވާނެެއވެ.

ޭޅ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރާ ެއއްޮގތަށް ޢަމަލު ނުކޮށްގެން ހުށަހެ )ށ(  
 މައްސަލަެއއްގެ ޝަރީޢަުތގެ މަޖިލިސް އޮންނަ ދުވަހު ނުވަތަ 

މް ުނވަަތ )ހަތެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޙުކު 7ގިނަެވގެން 
ިއ ކުރާނެ ކަަމށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކޯުޓގަ އަމުރު ތަންފީޒު

 7ގެްނ ބުނެފިނަމަ އެކަމުގެ އިންތިޒާުމތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ގިނަވެ 

  ނާޅަެއވެ.ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދިުނމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް)ހަތެއް( 

ކުރުން  ތަންފީޒު  ޙުކުމް 
 ފަސްކުރުން 

ތީ ކުރުމަށް މަޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ަތންފީޒުކުރުން ފަސް )ހ(  .221
ރު ޙުކުމް ނުވަތަ އަމު ،މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން އަމުރުޮކށްފިނަމަ

 ޒު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަްތ ވަގުތުން ހުއްޓާލަިއ، ތަންފީ
ފިަޔވަޅުަތްއ  ގޮތުން އަޅާފަިއވާ އެންމެހައިކުރުމުގެ 

ތީ ނުވަތަ ަވކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މަލެވޭނެެއވެ. ދޫކޮށް
 ވޭެނއެވެ.އެ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރެ  ،ކޯޓުން އަްނގާފަިއާވނަމަމަރުޙަލާގެ 

ކުުރމަށް ބައެއް ތަންފީޒުކުރުން ފަސް ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރެއްގެ ވަކި )ށ(  
ެއްއ ބަކުރުމުެގ ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ އެހެން  އަމުރުކޮށް، ތަންފީޒު

 ތަންފީޒުކުރަން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން އަމުުރކޮށްފަިއވާ 

ުނވާ ބަިއ ކުރުން ފަސްކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައި ޙާލަތުގައި، ތަންފީޒު
 ނެެއވެ.ކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ކޯޓުން ކުރިއަށް ގެންދަންވާ ތަންފީޒު

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބާޔންކޮށްފައިވާ ޙާލަުތގައި އެ ަބއެްއ  )ނ(  
 މި ަގވާއިުދަގއި  ،ރާއަތުގެ ޤާނޫނާއި ދަނީ އިޖުތަންފީޒުކުރުމަށް މަ
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ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުތަްއ ޯކޓުން 
 އަޅަންވާެނއެެވ.

ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް 
 ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލަ 

ކުރުމުެގ  ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާެގ ޙުކުމް ތަންފީޒު )ހ(  .222
 . މައްސަލަތަކުަގއި އަންނަިނވި ފިޔަވަޅުަތއް  އަޅަްނވާނެެއވެ

ން ރަހުނުކުރެވިފަިއވާ މުދާ ހުރި ތަނާއި ޙާލަތު ލިޔުމަކު (1)   
 ން.ކޮށްދިނުމަށް ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތަށް އެންގު 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 

ށް ނެތްނަމަ، އަުގކުރުމަ ފަރާތުން އެއްބަްސވާ މިންވަެރއް
 ން.ފަރާތުން އެއްބަސްވާ ތިންަވނަ ފަރާތެއް ވޭތޯ ބެލު ދެ

މުދަލުގެ އެއިރެްއގެ ައގަީކ ރަހުނުކުރެވިފަިއވާ  (4)   
 ކޮބައިކަމާމެދު ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތާއި ރަހުނު ހިފި 
ށް ފަރާތުން އެއްބަސްވާ މިންވަެރއް ނެތިފައި، ައގުކުރުމަ

ފަރާތުން އެއްބަސްާވ ތިންވަނަ ފަރާތެއް ނެތްނަމަ  ދެ
 ތަންފީޒީ ޑިވިޝަނުގެ ނުވަަތ ޖުޑިޝަލް ދާއިރާގެ އަގު 

އިރުެގ ނުކުެރވިފަިއވާ މުދަލުގެ އެ ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮށް ރަހު
 އަގު ހޯދުން.

ގަިއ ފަރާތު  ރަހުނުކުރެވިފަިއވާ މުދާ ެއއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ (5)   
ރަހުނުކުރެވިފަިއވޭތޯ ދަރަނިވެރިާޔގެ ފަރާތުންނާއި 

 ރުން.ދައުލަތުގެ ކަާމގުޅޭ އިދާރާަތުކން މަޢުލޫމާތު ސާފުކު
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ދާ މުދަލަށްވުރެ ގިނަ މުއެއް މުޢާމަލާތާ ގުިޅގެން ެއްއ  (6)   
ދަލާއި، ރަހުނުކުރެވިފަިއވާނަމަ ވިްއކާުލމުގެ ހުއްދަ ދޭނެ މު
 ވިްއކުމުަގއި އިްސކަންދޭނެ ތަރުތީބު ކަނޑައެޅުން.

 ރަހުނުކުރެވިފަިއވާ މުދަލަކީ ބައިކޮށްގެން ވިްއކޭފަދަ (7)   
ވަެރއް މުދަލެއްނަމަ އެ މުދަލުން ިވއްުކމުގެ ހުއްދަދޭނެ މިން

 ން.ކަނޑައެޅު

މް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުމަށްޓަަކއި ުޙކު )ށ(  
 ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަަލ ހުށަހެޅޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިބްތިާދއީ އަުޑއެހުމެްއ )ސާދަ(  14
ބާއްވަްނވާނެެއވެ. މި އަުޑއެހުން ީވޑިޯއ ކޮންފެރެންްސެގ 

ބޭްއވިދާނެެއވެ. ތަްނފީޒީ  ވެސް ވަސީލަތެއް މެދުވެިރކޮށް
 ލިެޔ ޑިވިޝަުނގެ ކޮންމެ އަުޑއެހުމެއްެގ ަޔއުމިއްާޔ މެޖިސްޓްރޭޓް
އިުލަގިއ ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. އެ ަޔއުމިއްޔާ އެ މައްސަަލއެްއގެ ފަ

 އޮންނަންވާނެެއވެ.

ރަހުނު ހިމެނޭ މައްސަލައެއްގައި 
މެދު އެހެން ފަރާތާ  ދަޢުވާލިބޭ 

 ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުން 

ކުރުމުެގ  ހުނު ހިމެނޭ ފައިސާެގ ޙުކުމް ތަންފީޒުރަ )ހ(  .223
ެރވޭެނ ރަނި އަދާކުމައްސަލަެއއްަގއި  އެ މުދަލެްއ ިވއްކަިއގެން ދަ

މުެގ ނަމަ،  އެ ދަރަނި ނުދައްކަިއގެން  ބަންދުކުރު ރަހުނެއް ހުރި
 ވެ. ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމުެގ އަމުރެއް ނެރެގެންުނވާނެއެ 

ތް ފިަޔވަިއ އެހެން ގޮަތކަށް ކޯުޓގެ ޙުުރމަ ދަރަނި ނުދެއްކުން )ށ(  
ްއ ކަނޑަިއގެން، ޯކޓުގެ ޙުރުަމތްކެނޑި ފަރާތަކާމެދު ފިޔަަވޅެ

 އެޅުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ކުރުމުެގ  ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާެގ ޙުކުމް ތަންފީޒު )ނ(  
ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅުމުެގ  ުޙކުމް ތަންފީޒު، މައްސަލަެއއްަގއި

ސްތުަގއި ފިލައިފިނަމަ، ނުވަތަ ދިވެހިރާއްެޖއިން ޭބރަށް ގަ
ހިނގައްޖެނަމަ ނުވަތަ ެއ ނޫން ވެސް ގޮތަކަށް ޙުކުމް 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ގަސްތުަގއި ހުރަސް އަޅަމުންދާނަމަ، އެ މީހްެއެގ 
ޣައިރު ޙާޟިރުގައި އެ މުދަލެއް ނީލަމުގައި ވިްއކަިއގެން އެ ުޙކުމް 

 ތަންފީޒުކުރަންވާނެ ެއވެ.

ދުަގިއ ރަންޓަުރންގެ މެފަރާތާއި ރަުހނު ހިފި ފަރާތާއި ގެރަހުނު ބެހެއްޓި   .224 ދަރަންޏަށް ޒިންމާކުރުވުން 
ޙުކުްމ  އެހެން ގޮތަކަށް އެއްބަްސވެފަިއނުވާނަމަ، ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ

ނަލް ކުރުމުގެ މައްސަލަަތކުަގއި އެ ދަރަންޏަކާ ުގޅިެގން ޕާރސަ ތަންފީޒު
މަ، ގެރަންަޓރެއް ނުވަތަ ގެރަންޓަރުންތަކެއް ތިބިނަފައިވާ ގެރެންޓީ ދީ

ިއވާ މުދާ ކުރާނީ، ރަހުނު ކުރެވިފަ ރަންޓަރުންގެ މަްއޗަށް ޙުކުްމ ތަންފީޒުގެ
  ނުވިނަމައެވެ. ެއ ހާލަތުގައިޞް ވިްއކަިއގެން ދަރަނި އެކުަގިއ ޚަލާ

 .ދާނެއެވެ އެ ދަރަންޏަކީ ރަހުނު ނުހިމެނޭ ސާބިތު ދަރަންޏަކަށް ބަދަލުވެގެން

ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ 
 ދިނުން 

ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ުހއްދަ ދެވޭނީ ވަކި ޝަރުޠުަތެކްއ  )ހ(  .225
ފުރިހަމަވުމުން ކަމަށް ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ މަުއޟޫޢީ 

އްކާުލމުެގ މައްސަލަިއގެ ޙުކުމުަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާނަމަ، ރަހުނު ވި 
 ހުއްދަ ދޭންވާނީ އެ ޝަރުޠުަތކެއް ފުރިހަމަވުމުންނެވެ. 

މަެވފަިއ ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޝަރުޠުަތއް ފުރިހަމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  
ރުމަށް އޮތްނަމަވެސް ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތުން ރަހުނު ސަލާމަތްކު

މެުދ އެދޭނަމަ ރަހުނު ވިްއކާލުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނީ އެ ނުކުާތއާ
ޓި ފަރާތަށް ރަހުނު ހިފި ފަރާތާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ރަހުނު ބެހެއް

 އެވެ.ތު ދިނުމަށްފަހުޞަ ދުވަހުގެ ފުރު)ދޭއް( މަސް 2މަދުވެގެން 

ދުަވލުެގ ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ އޮްނނަންވާނީ މި ގަވާއިުދގެ ޖަ )ނ(  

 ގަިއވާ ނަމޫނާއާ ެއްއގޮތަށެވެ. 43ފޯމު 

ޢުލޫމާތު މަގައި މަދުވެގެން އަންނަނިވި ރަހުނު ވިްއކާލުމުގެ ހުއްަދއި  )ރ(  
 ހިމެނިފައި ވާންވާނެެއވެ.

   (1) 
 

 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު.
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 މައުޟޫޢީ ޤަޟިއްާޔގެ ނަންބަރު. (2)   

 ރަހުނު ބެހެއްޓިފަރާތާއި ރަހުނު ހިފިފަރާތް. (3)   

 ރަހުނުކުރެވިފަިއވާ މުދަލަކީ ޮކބައިކަން. (4)   

 ރަހުނުކުރެވިފަިއވާ މުދަލުގެ ެވރިފަރާތް. (5)   

 ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ުހއްދައަށް އެދުނުފަރާތް. (6)   

ރަނީެގ ރަހުނު ވިްއކާލުމުގެ ހުއްދަ ދިން ތާރީޚާ ހަމައަށް ދަ (7)   
 ބާކީަގއި އޮތް މިންވަރު.

 ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ުހއްދަ ދޭންޖެހޭ ސަބަބު. (8)   

 ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ުހއްދަ ދެމިއޮންނާނެ މުއްދަތު. (9)   

ރަހުނު ވިްއކާލަިއގެްނ ލިބުނު ފައިސާއާމެދު  (10)   

ޢަމަލުކުރިގޮތާއި، މުޢާމަލާތް ނިމުނުއިރު ދަރަނި 
ށް ޚަލާޞްވެފަިއވާކަން ނުވަތަ ޫނންކަން ކޯޓަށް އެްނގުމަ

 .ހުއްދަ ދެވޭ ފަރާތުގެމަްއޗަށް ައމުރުކުރެވިފަިއއޮތުން

 ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ުހއްދަ ދިން ގޮތް. (11)   

ނަމަ، އެއްބަްސވެފައި ުނވާ އެހެން ގޮތަކަށް ޚަޞްމުްނގެ މެދުގައި  )ބ(  
ދަރަންޏަކާ ގުޅިގެން އެްއ މުދަލަށްވުރެ ގިނަ މުދާ 

އްަކިއގެްނ ރަހުނުކޮށްފައިވާނަމަ، އަދި އޭގެ ތެރެއިން ަބއެއް މުދާ ވި 
 ދަރަނި އަދާކުރެވިދާނެ ކަަމށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ފުރަތަމަ

 ައގެއް  ވިްއކާލަން ހުއްދަދޭނީ އެ ދަަރނި އަދާކުރެވޭނެ މިންވަުރގެ
 ހުރިކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންަވރަށްވާ މުދަލެވެ.

މުދަލަކުން ލިބޭ ކުލި ކޯޓަށް 
 ދެއްކުން 

ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅޭއިރު،   .226
އެ މުދާ ނުވަތަ ރަހުނުކުރެިވފައިވާ އެްއވެސް މުދަލެއް ުހރީ އެްއވެްސ 
ފަރާތަކަށް ކުްއޔަށް ދޫކޮށްަފއި ކަމަްށވާނަމަ، ޙުކުމް ަތންފީޒުކުރުމުެގ 
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ބޭ ކުލި ކޯޓަށް ދައްކަމުްނ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާއެކު، އެ މުދަލަކުން ލި
ކޯޓުްނ ގެންދިއުމަށް އެ މުދަލެއް ުކއްަޔށް ހިފައިގެން އުޅޭ ފަރާތުގެ ަމއްޗަށް 

 އަމުރުކުރަންވާެނއެވެ.

 ރަހުނު ތަންފީޒުވަންދެން 
 ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމެއް ނުކުރުން 

ެއްއގަިއ ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ަމއްސަލަ )ހ(  .227
ވި، ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދިންނަމަވެސް، ރަހުނު ވިއްކާލެ ރަހުނު 

ޔާަގިއ ރަހުނުގެ އެއްބަްސވުން ނިމުމަކަށް އަންނަންދެން އެ ޤަޟިއް
 ޙުކުމް ކޮށްގެން ނުވާެނއެވެ.

ތާިއ އެ ޤަޟިްއޔާެއްއގައި ހިމެނޭ ރަހުނު ވިއްކާލުުމގެ އިޖުާރއަ )ށ(  
ން ޯކުޓން ކަމަކާ ުގޅިގެގުިޅގެން ހުށަހެޅޭ ކަންކަން ބަލައި، އެފަދަ 

ރުަތކާިއ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ައޅާނީ އެ ޤަޟިްއޔާަގއި ނެރޭ އަމު

 ދޭ ނޯޓިސްތަކުންނެވެ.

ްއގަިއ ރަހުނު ހިފި ފަރާތުން ރަހުނު ވިްއކާލަނީ ެއކަށީގެްނވާ ައގެ  )ނ(  
ހުނު ނޫންކަމަށް ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ ރަ 

ަލކަްށ ން ފަށަންޖެހޭ އަގު ކަނަޑއެޅުމުަގއި އަސްވިްއކާލުމުގެ ބީލަ
 ބަލާނީ ޚަބީރަކު ދީފައިވާ ައގެެވ.

ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ 
 ދެވުނު މުއްދަތު އިތުރުކުރުން 

ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްަދ ދެވުނު މުއްދަތުގައި ަރހުނު  )ހ(  .228
ރާތުެގ ފަވިްއކާލެވިަފއި ނުވަނީ ރަހުނު ވިްއކުމުގެ ހުއްދަ ެދވުނު 
ހުނު ރަފަރުވާކުަޑކަމުން ނުވަތަ އިހުމާލަކުން ކަމުގައި ުނވާނަމަ 

 .ވިްއކާލުމުގެ ހުއްަދއިގެ މުއްދަުތ އިތުރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ

ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްަދ ދެވުނު މުއްދަތުގައި ަރހުނު  )ށ(  
ވިްއކާލެވިަފއިނުވަނީ ރަހުނު ވިްއކުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނު ފަާރތުެގ 

ެވފައި،  ފަރުވާކުަޑކުރުމެއް ނުވަތަ ިއހުމާލެއް އޮެވގެން ކަމަށް
ދަރަނި ދައްކަިއގެން ރަހުނުުކރި މުދާ ސަލާމަތްކުރުމަށް ރަހުނު 
ބެހެއްޓި ފަރާތުން ނުވަތަ ރަހުނުގެ ވެރިފަރާތުން އެދޭނަމަ މުދާ 

 ކުރުމަށް ެއދުނު ފަރާތަށް މަދުވެގެން  ސަލާމަތް
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އް މި ގަވާިއދުެގ ނޯޓިހެ އްދަތުގެ)ސާޅީސްފަހެއް( ދުވަހުގެ މު 45
 ގަިއވާ ފޯމުން ދޭންވާނެއެެވ. 30ޖަދުވަލުގެ 

ރަހުނު ވިއްކާލައިގެން ދަރަނި 
 އަދާވުން 

ިއގެްނ ރަހުނު ކުރެވިފައިވާ މުދާ ނުަވތަ މުދަލުން ބައެއް ވިއްކާލަ  )ހ(  .229
އެ ދަޢުވާަގއި ހިމެނޭ ދަރަނި ޚަލާޞްވެއްޖެނަމަ ދަރަނި 

 ޑައަަޅއި ޙުކުމްކުރަންވާެނެއވެ.ކަމަށް ކަނ ޚަލާޞްވެއްޖެ

ގެން މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޙުކުމްކުރާނީ ރަހުނު ވިއްކާަލއި  )ށ(  
ާސ ދަރަންޏާއި ރަހުނު ިވއްކާލުުމގެ ޚަރަދު ކަނޑަިއ ބާީކ ފައި

 .ހުރިނަމަ އެ ފައިސާ ރަހުނުކުރި ފަރާތަށް ލިބުމަށްފަހުއެވެ

ބަްސުވން ޙުކުމުގައި ރަހުނުގެ ެއއްމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކުރާ  )ނ(  
 ކަމަްށ ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. ނިމުމަކަށް އައިސްފަިއވާ

ރަހުނު ވިއްކާލައިގެން ދަރަނި 
 އަދާ ނުވުން 

ޢުާވަގިއ ރަހުނު ކުރެވިފައިވާ މުދަލުން ބައެއް ވިްއކާލަިއގެން އެ ދަ )ހ(  .230
 ދަ ހިމެނޭ ދަރަނި ޚަލާޞްނުވިނަމަ އިތުރު މުދާ ވިްއކުމުގެ ުހއް

 ދޭންވާނެއެެވ.

ޢުާވަގިއ ވެސް ދަ މުދާ ވިްއކަިއގެން ރަހުނު ކުރެވިފަިއވާ އެންމެހައި )ށ(  
ރަީކ ހިމެނޭ ދަރަނި ޚަލާޞް ނުވިނަމަ ދަރަނީގައި ބާީކއޮތް މިންވަ 

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއްކަމަށް ކަނަޑއަަޅިއ 
 ޙުކުމްކުރަންވާނެެއވެ.

ކުރާ ޙުކުމުގައި ރަުހނުެގ މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން  )ނ(  
 އެއްބަްސވުން ނިމިފައިާވކަމަށް ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

ަފިއނުވާ ދަރަނިވެރިޔާާއއި އަރަނިވެރިޔާ އެހެން ގޮތަކަށް އެއްަބސްވެ )ހ(  .231 އިންޓްރެސްޓް ނިމުން 

ނު ނަމަ، ރަހުނު ކުރެވިފައިވާ މުދާ ވިއްކާލުމުން ނުވަތަ ރަހު
 މުގެޞް ދަރަންޏަކާ ގުޅިގެން ޚަހަވާލުކުރުމުން ރަހުނު ހިމެނޭ 

ގެްނ ދަރަންޏާ ގުޅި  ފަރާތުން ބޭންކަށް ނުވަތަ މާލީ އިދާރާއަށް އެ
 ެއވެ.ދައްކަން ެއއްބަސްވެަފިއވާ އިްނޓްރެސްޓް ހިނގުން ހުއްޓޭނެ
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ނިެވރިޔާ ރަހުނު ހިމެނޭ ދަރަންޏަކާ ގުޅިގެން ހުކުމާއެްއގޮތަށް ދަރަ )ށ(  
ނުާވ މުއްދަތުގައި ަދއްކާފައި ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނި ދައްކަްނޖެހޭ 

ވާަނމަ، ފަރާތުން އެހެން ގޮތަކަށް އެއްބަްސވެަފއިނު ހާލަތުގައި، ދެ
 ެއއްގޮތަށް ަފއިާސ ނުދައްކާ ުދވަހުން ފެށިގެން  ޙުކުމާ
ގެ ުދވަހުެގ ތެރޭގައި ރަހުނު ތަންފީުޒކުުރމު)ފަސްދޮޅަސް(  60

ާއިއ  ދަރަނިވެިރޔާއަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. 
ޓަްށ ކޯނަމަ އެކަން އެހެން ގޮތަކަށް އެއްބަްސެވއްޖެ އަރަނިވެރިޔާ

 އަންގަްނވާނެެއވެ.

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް 
 ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލަ 

 

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލަެއްއ   .232
 ވަނަ  369ހުށަހެޅުމުން، ލަސްނުކޮށް މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނުެގ 

ރަންޖެހޭ ކުމާއްދާގަިއވާ ގޮތަށް ދަރަނިވެރިޔާގެ މާލީ ހާލަތު ބެލުމަށްޓަކައި 
 ކޯޓުން ފަށަންވާނެއެވެ. ކަންތައްތައް

ަގިއ ކުރުމުެގ މައްސަލަތަކު  ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު  .233 ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެ 
ން އެޅިދާނެ ކުރުމުަގއި ޯކޓު ޙުކުމް ތަންފީޒު އަރަނިވެރިާޔގެ އެދުމުގެ މަތިން 

ތަުކެގ ކަމަށް މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ފިޔަވަޅު
 އަދި ފިޔަވަޅުަތއް ވަގުތުން އެންމެހައިޅެން ހުރި ވަގުތު އެ ތެރެއިން އެ

 މް ތަންފީޒު އެއްފަހަރާ ކޯޓުން އަޅަްނވާނެެއވެ. ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކު
 ކުރުމުގެ މައްސަލަެއއް ޯކޓަށް ހުށަހެޅުމުން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަުކގެ

. އަދި ޗެކްލިސްެޓއް ކޮންމެ މަްއަސލައެްއގެ ފައިުލގަިއ އޮންނަްނވާނެެއވެ
 ވެ. ޅަމުންދިއުުމގައި އެ ެޗކް ލިސްޓު އަދާހަމަކުރަންވާނެއެ ފިޔަވަޅު އަ

ނިވި ކަންކަްނ މި ގޮތުން ކޯޓުން އަަޅއިދެވިދާނެ ފިޔަވަޅުަތކުގެ ތެރޭަގއި އަންނަ 
 ހިމެނުމުގެ އިޚްތިޔާރު އަރަނިެވރިޔާއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

ދަރަނިވެރިޔަކީ އަމިއްލަ ަފރުދެއްނަމަ، އަދި ދަރަނިވެރިޔާެގ  )ހ(  
އަތުަގއި ދަރަނި އަާދކުރާޭނ މުދަލާއި ފައިސާ ހުރިަކމަށް 
ޤަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތުގައި، ކޯުޓގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަން ހުރަްސ 
އެޅުމުގެ ގޮތުން ދަރަނިވެިރާޔ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރަިއގެްނ 
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މީހާެގ  ކުެރވޭ ސަބަބެއް އޮތްނަމަ، އެހިނގައިދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލު
  .ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުން

 މުދަލާއި އާއި އުފުލޭ ދަރަނިވެރިޔާގެ މިލްިކއްޔާުތގައި ހުރި ވިޔަފާރި )ށ(  
ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ ތެރެއިން ވިއްކާެލވެން ހުރި މުދާތަްއ 

އަިދ  ން؛ވިްއކުމަށްޓަކަިއ އެ މުދާ ހިެފހެއްޓުމުގެ އަމުރެއް ނެރު
 ުމދާ ހިފެހެއްޓޭ ،މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫުނގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން

 ވިްއކުމުގެ މަސަްއކަތް ކުރާނޭ ފަރާތެއް ޢައްޔަން ކުރުން.

މުަގިއ ނަބޭންކެއްަގއި ނުވަތަ މާލީ އިާދރާއެްއގައި ދަރަިނވެރިާޔގެ  )ނ(  
 ފައިސާ ހުރިނަމަ ހުރި ފައިސާއަކުން ދަރަނި ޚަލާޞްކުރުމަށް
ށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފައިާސ ހިފަހައްޓައި ކޯޓަށް ފޮުނުވމަ

 .އަމުރުކުރުން

ިއ ދައުލަތުގެ އިދާާރއެްއަގއި ުނވަތަ އެހެން މީހެއްގެ އަުތގަ )ރ(  
ްނ ދަރަނިވެރިޔާގެ ނަމުަގއި ފަިއސާ ހުރިނަމަ ހުރި ފައިސާއަކު

 އްޓައި ދަރަނި ޚަލާޞްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފައިސާ ހިފަހަ
 .ކޯޓަށް ފޮނުވުމަށް އަމުރުކުރުން

އަށް ލިބޭ ދަރަނިވެރިޔާައކީ ަވޒީފާ އަދާުކރާ މީހެއްނަމަ ދަރަނިވެރިޔާ )ބ(  
ޓަށް ކޯ މުސާރައިގެ ތެރެއިން މެޖިސްްޓރޭޓް ކަނޑައަޅާ މިްނވަރެއް، 

 .ފޮނުވުމަށް ވަޒީފާދިން ފަރާތުެގ މައްޗަށް އަމުރުކުރުން

 ހުރި މުދަލުގެ ތެރެއިން އެ ަދރަނިދަރަނިވެރިޔާެގ ނަމުގަިއ  )ޅ(  
ިރަކމުގެ އަދާކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ދަރަިނވެރިާޔގެ މުދަލުގެ މިލްކުވެ

ށް މައްޗަށް އޮތް ަޙއްޤަކަށް ަބދަލު އަންނާނެ ކަމެްއ ނުކުުރމަ
ފަރާތުެގ  މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށާއި އެ މުދަލެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިން

 .މައްޗަށް އަމުރުކުރުން

ނިވެރިޔާގެ މުދަލެއް އެެހން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށްދީ، ުނވަަތ ދަރަ )ކ(  
ހިބަކޮށްދީ، ނުވަތަ ވިއްާކ، ނުވަތަ ރަހުނު ކޮށްފައިވަނީ ދަރަނި 
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ސާބިތުވި ފަހުން ކަމުގައި ާވނަމަ ނުވަތަ ދަރަނީގެ މައުޟޫޢީ 
މަސްދުވަހުގެ ުކރިން ( ހައެއް) 6މައްސަލަ  ކޯޓުން ނިންމުމުގެ 

ކަމަކީ ައރަނިވެރިޔާއަށް ގެއްލުން ދިނުމުެގ  ކަމުގައި ވެފައި، އެ
ނިޔަތުގައި ުނވަތަ ހީލަތްތެރި ގޮތެއްަގއި ކޮށްަފއިާވ 

ކަަމީކ  މުޢާމަލާތެއްކަމުގައި ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ އަދި އެ
 އަދާލަތުގެ ހަމަތަުކގެ މަތިްނ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށްާވނަމަ، 

 ހާލަތަށް ރުޖޫޢަ ކުުރމަށް އެ މުޢާމަލާތެއް ބާޠިލުކޮށް ކުިރން އޮތް
 .އަމުރުކުރުން

 އެ މުދަލަކުން ދަރަނިވެިރޔާައށް އާމްދަނީ ނުވަތަ ކުލި ލިބޭ )އ(  
ށް ހިފާ މުދަލެއްގެ އާމްދަނީ ުނވަތަ ުކލި ކޯޓަށް ދެްއކުމަށް ކުްއޔަ

 . ފަރާތަށް ނުވަތަ ކުލި ދައްކާ ަފރާތަށް އަމުރުކުރުން

އެއް ދަރަނި އަެނއް ދަރަންޏާ ދެ ދަރަނިވެރިންގެ ދަރަނި،  )ވ(  
 .އަޅާކެނޑުން

ލާިއ ާއއި އުފުލޭ މުދަ ދަރަނިވެރިޔާގެ މިލްުކަގއި ހުރި ވިޔަފާރި )މ(  
ެގ ނުއުފުލޭ މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ދަރަނީ
ުށން މިންވަރު ކޯޓަށް ޖަމާކުރާ ގޮަތށް މުދާ ކޯޓުެގ ބެލުމުގެ ދަ

 ވިްއކުމަށް އަމުރުކުރުން. 

ޙުކުމާއެއްގޮތަށް ފައިސާ 
 ނުދެއްކުމުގެ އަދަބު 

ގޮްތ ދަރަނިވެރިޔާގެ މާލީ އަދި މުދަލުގެ ތަނަވަސްކަން ހުރިނެތް )ހ(  .234
ުކމުެގ ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމަށްފަހު، ޙުކުމާއެްއގޮތަށް ފައިސާ ދެއް

 ުޙުކމާ ކަމަށް ކޯަޓށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ހާލަުތގައި ތަނަވަސްކަން ހުރި

 އެްއގޮތަށް ފައިސާ ނުދެއްކުަމކީ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ 
 ޢަމަލެއް ކަމުގައި ބަލައި ެއ ކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުަގއި 

ޗަްށ ޤާނޫނުގައި ކަނަޑއަޅާފަިއވާ އަދަބެއް ދަރަނިވެރިާޔގެ މައް 
 ކަނޑައެޅުުމގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިިބގެންެވއެެވ. 
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ތަ އެ ނޫން ވެސް ާޤނޫނީ ދަރަނިވެރިޔަކީ ކުންފުންޏެއް ނުވަ )ށ(  
ެގ ޝަޚުޞަކަށްވާ ހާލަުތގައި ަދރަނިވެރިާޔގެ މާލީ އަދި މުަދލު
 ކުމާ ތަނަވަސްކަން ހުރިނެތްގޮތް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމަށްފަހު، ޙު 
ޓަްށ އެްއގޮތަށް ފައިސާ ދެއްކުމުެގ ތަނަވަސްކަން ހުރިކަމަށް ކޯ 

ަފއިާސ  ޤަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތުަގއި އެ ުކންފުނިން ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް
ނުދައްކާނަމަ، އެ ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަުޚޞުެގ 

 މާންޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ މެންަބރުގެ ތެރެއިން އެކަމަށް ޒި 
 ރުމަތްއުފުލަންޖެހޭ ޑިރެކްޓަރަކު ުނަވތަ ޑިރެކްޓަރުން ކޯޓުެގ ހު

ަގިއ ކޮށްފި ކަމުގައި ބަލައި އެ ކުުށގެ ގޮތު ކެނޑުމުގެ ޢަމަލެއް
ްއޗަްށ ޅާަފއިވާ ައދަބެއް އެއިން ފަރާތެްއގެ މަޤާނޫނުގައި ކަނޑައަ

 ކަނޑައެޅުުމގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިިބގެންެވއެެވ.

ދަރަނި އަދާނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި 
 ކުންފުނި އުވާލުން 

ރަނިވެރިޔަީކ ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުގެ މައްސަލަތަކުަގއި ދަ  .235
ޖެނަމަ، އަދި އަރަނިވެރިޔާ އެގޮތަށް ކޯުޓގަިއ އެދިއް ،ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ

ނޑަައޅަިއ އެ ކުންފުންޏަކީ ދަރަނި އަާދުކރެވެން ނެތް ކުންފުންޏެއް ކަަމށް ކަ
 އެ( ގެ ދަށުން 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 80ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

 ކުންފުންޏެއް އުވާލުުމގެ މަސަްއކަތް ކޯޓުން ފަށަންވާނެެއވެ.

ތަންފީޒުކުރުމަށް އަންގާ ޙުކުމް 
 ޗިޓު 

ގެ އަމުރެްއ ޙުކުމާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލު ނުކޮށްގެން ފަރުދެއްގެ މަްއޗަށް ބަންދު  .236
ާވއިދުެގ ގަނެރޭނަމަ، ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް އަންގާ ޗިޓު އޮންނަންވާީނ މި 

 ަގއިވާ ަނމޫނާއާ އެއް ގޮތަށެވެ. 44ޖަދުވަލުގެ ފޯމު 

 އަދަބު ކަނޑައަޅާފައިވަނިކޮށް 
 ޙުކުމާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން 

ްސ ޙުކުމް ތަންފީޒުނުކޮށް ކޯުޓެގ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ ސަަބބުން އެްއވެ  .237
ޅިފަިއާވ މީހެއްގެ މަްއޗަށް އަދަބު ކަނޑައެޅިަފއި ވަިނކޮށް، އަދަބު ަކނޑައެ

ކުމް ޙުމުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ 
ފީޒުކުރުމަށް އަންގައި ކޮްށފައިވާ އަމުރު ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންތަންފީޒުކުރުމަށް 

 އަންގާ ޗިޓު ބާޠިލުކުރަންވާެނެއވެ.
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 ްށ، މިގަާވއިދުގެ ދަށުން ދަރަިނވެރިޔާ ޕާސްޕޯުޓ ހިފެހެއްިޓފައިވަނިކޮ  .238 ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލުން 
ނިިވ މި ގަާވއިދުަގއި ަބޔާންކުރެިވފައިވާ ޙާލަތްތަުކގެ އިތުރުްނ އަންނަ

 .ކުގައި ދަރަިނވެރިާޔގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލަންވާނެެއވެޙާލަތްތަ

 ރާއްޖެއިން ފަރުވާކުެރވެން ނެތް ބައްޔަކަށް ފަރުވާކުުރމަށް )ހ(  
ނެގން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާންޖެހޭކަން ޑޮކްޓަރެްއގެ ލިޔުމުން އެ

 .އޮތުން

ކަްލ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދުމަށް ދައުލަތުގެ ސޯޝަލް މެޑި  )ށ(  
 .ސްކީމަކުން ފަރުާވގެ ޚަރަދު ހަމަޖެހިފައި އޮތުން

ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ 
މަރުޙަލާގައި ނިވާފަތްގަނޑު 
 ނެގުމުގެ މައްސަލަ ނުބެލުން 

ވާފަތްގަނުޑ ނިކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާ ދަޢުވާއެްއގައި އެ ކުންފުނީގެ   .239
ގެ ދިނުމަށް ކުންފުނީ ނަގަިއ، ދަޢުވާަގއި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފަުރވާ
އަަޅއިދޭން ކަމަށް ަކނޑަ ޑައިރެކްޓަރުން ނުވަތަ ޑައިެރްކޓަރަކު ޒިންާމވާންޖެހޭ

ީޒ އެ މައްސަަލެއއްެގ ތަންފީ ،ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެދިފަިއ ނުވާނަމަ
 މައްސަަލ މަރުޙަލާގައި ދަޢުވާލިޭބ ކުންުފނީގެ ނިވާފަްތގަނޑު ަނގައިދިުނމުގެ

 ބަލައެއް ނުދެވޭެނއެވެ.

ދާ ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން މު 385މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .240 ޝަރީޢަތުން މުދާ ވިއްކުން 
ނިިވ ވިްއކާނެ ފަރާތެއް ޢަްއޔަންުކރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަ 

 ގޮތަށެވެ.

 ފަރާތް އެއްބަސްވާ މުދާ ވިއްކުމަށް ޙަވާލުކުރުމަްށ ދެ (1)   
 ފަރާތެއް ހުރިނަމަ މުދާ ިވއްކުމުެގ މަސަްއކަތް 

 އެ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުން.

( ގަިއ ބުނާފަދަ ފަރާތެއް 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (2)   
 ނެތިފައި، މުދާ ހިފެހެއްޓުނު ޤަޟިއްާޔގައި ދަޢުާވކުރާ

އްކަްތ ިވއްކުމުގެ މަސަ  ،ފަރާތަކީ މާލީ އިދާރާއެއްނަމަ މުދާ
 އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރުން.
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( ަގއި ބުނާފަދަ 2( އަދި )1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (3)   
ފަރާތެއް ނެތްނަމަ މުދާ ވިއްކާނީ ކޯުޓގެ ތަންފީޒީ 

 ޑިވިޝަނުންނެވެ.

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ވ( ަގއި  385ރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ މަދަނީ އިޖު )ހ(  .241 މުދާ ވިއްކުމުގެ ނޯޓިސް 
ލުކުރާނީ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މުދާ ވިއްކުމުެގ ނޯޓިސް ދިނުމުގައި ޢަމަ

 އަންނަނިވި ގޮތަެށވެ.

ދަރަނިވެރިޔާއަށް ނޯޓިސް ފޮނުވާނީ މި ގަވާއިުދގަިއ  (1)   
 ބުނެފައިވާ ގޮތަެށވެ.

ަގއި އަރަނިވެރިާޔއަށް ނޯޓިސް ފޮުނވާނީ ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމު (2)   
ލިޔުންތަކާއި ަތކެތި އަރަނިވެރިާޔއަށް ފޮނުވަންެޖހޭ 
 ފޮނުވުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތަށެވެ.

 މުދަލާގުޅޭގޮތުން ދަޢުާވެއއް ކޮށްފައިާވ ެއ ދަޢުާވގެ (3)   
 ޚަޞްމުންނަށް ނޯޓިސް ފޮނުވާނީ ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމުގައި

ޚަޞްމުންނަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި 
 ފޮނުވުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތަށެވެ.

މުދަލާ ގުޅޭގޮތުްނ ޙައްޤެްއ އޮްތކަމަށް  (4)   
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްަތކަށް ނޯޓިސް ފޮނުވާނީ 

ފަރާތަށް  ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުގައި އެ
ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި ފޮނުވުމަށް 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަެށވެ.

ޫލމާތު އަންނަނިވި މަޢު މުދާ ވިއްކާލުމުގެ ނޯޓިުހގައި މަދުވެގެން )ށ(  
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 މުދަލުގެ ބާވަތާއި ނަން. (1)   
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ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މުދަލެްއނަމަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރި  (2)   
 ތާރީޚް.

 މުދާ ވިއްކުމަށް ކަނަޑއަޅާަފއިާވ ގޮތް. (3)   

ބީލަން ނުވަތަ ނީލަމުގެ އުޞޫލުން ވިއްކާނަމަ ބީލަން  (4)   
 ފެށޭ އަގާއި، ފަހަރަކު އިތުރުކުރެވޭނެ ނުވަތަ ނީލަން

 އެންމެ ކުޑަ މިންވަރު.

ެނ ބީލަން ނުވަތަ ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތް ކަންޑައަޅާ (5)   
 .ފަރާތަށް ދޭނެ މުއްދަތު ދެްއކުމަށް އެ ގޮތާިއ، ފައިސާ

ޝަކުާވ ހުށަހަޅާނެ ގޮާތއި، ޝަުކވާ ބަލަިއގަންނާނެ  (6)   
 ގަޑި.އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި 

ދަރަނިވެރިންގެ ފައިސާ 
 ހިފެހެއްޓުން 

ާއއި، ދަރަނިވެރިންގެ މުދާ ިވއްަކިއގެންނާއި، ކޯޓުން ހިފަހައްާޓ ފައިސާ  .242
ިއ އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ކޯޓަށް ލިބޭ ދަރަނިވެރިންގެ ފައިސާ ކޯޓުގަ 

 .ހިފަހައްޓާނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުަގއެވެ

ްށފަިއ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން އަމުރުކޮފައިސާ ހިފެހެއްޓުމަށް މަތީ  (ހ)  
 .އޮތުން

ންޏެއް އަރަނިވެރިޔާ އެހެން ފަރާތަކަްށ ދައްކަންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަ (ށ)  
 .އޮވެ ުޙކުމުަގއިވާ ގޮތަށް އެ ަފއިސާ ދައްކަމުން ނުދިއުން

 ސާބިތު ދަރަންޏަކާ ގުިޅގެްނ ދައްކާފަިއާވ ފައިސާ ލިެބންވާ  (ނ)  
 .ޝަރީޢަތުން އަންގާފައި އޮތުންފަރާތަށް ދޫނުކުރުމަށް 

ކޯޓަށް ގެނެވޭ ފައިސާ 
 އަރަނިވެރިންނަށް ދޫކުރުން 

އެްއވެސް ފަރާތެއްގެ ނަމުަގއި ހުރި ފައިސާއެއް ވަކި ޤަިޟްއޔާއަކާ ގުޅިގެްނ   .243
ކޯޓަށް ގެނައިނަމަެވސް އެފަިއސާ ދޫކުރަންވާނީ ދަރަނިވެރިޔާގެ ނަމުަގިއ 

އެދަރަންޏެްއގެ ނިސްބަތުން  ، ބަލައި ސާބިތުވެފަިއވާ ދަރަނިތަކަކީ ޮކބައިކަން
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ނަމަވެސް ރަހުނެްއ  .ހުރިހާ އަރަނިވެރިންނަށްވެްސ ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތަށެވެ
 އޮންނަ ހާލަތުގައި އެ ރަހުނަްށ އިސްކަންދޭންވާެނއެވެ. 

ޯކޓުެގ  މި ގަާވއިދުެގ ދަށުން ދަރަންޏެއް އޮތް މީހަކު ކަމުަގއި ެބލެވޭނީ،  .244 ދަރަނިވެރިޔާގެ މާނަ 
ކޯޓުގެ  މީހެްއގެ މަްއަޗށް ދަރަންޏެއް ސާބިތުވެ، އެ ދަރަނި ކުމަކުން އެޙު

ަފއިާސ ، އެްއގޮތަށް ުނވަތަ ދެ ފަރާތުން އެއްބަްސވެފަިއވާ ގޮަތކަށް ހުކުމާ
 ދައްކަންޖެހި ނުދައްކައި އޮތް ނަމައެވެ.

ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ޙުކުމްތައް 
 ތަންފީޒުކުރުން 

ރުުމގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތަންފީޒުކު ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ޙުކުމްތައް )ހ(  .245
ިދ ވަނަ ބާބު އަ 33ރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ މަލުކުރާނީ މަދަނީ އިޖުޢަ

ޒުކުުރމަށް މި ގަާވއިުދގަިއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޯޓުތަުކގެ ޙުކުމް ތަންފީ 
 އެކަށަެއޅިފަިއވާ ގޮތަެށވެ.

ބޭރު ގައުެމއްގެ ކޯެޓއްެގ ޙުކުމެއް ުނވަތަ އަުމރެްއ  )ށ(  
 394 ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް އެދޭނީ ަމދަނީ އިޖުރާއަުތގެ ޤާނޫނުގެ 

ގަިއާވ  45ވަނަ މާއްދާއާ އެްއގޮތަށް މި ގަވާއިުދގެ ޖަދުވަލުގެ ފޯމު 
 ންެނވެ.އި "ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ުޙކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު"

ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގެ ޖުރުމާނާގެ 
 ފައިސާއާއި ޙުކުމުގެ ފައިސާ 

ޖެހޭ  އުލަށް ދައްކަންޖނާއީ މައްސަލަތަުކގަިއ ެއިކއެކި ފަރާތްތަކުން ދަ   .246
މަ، ކުމުގެ ފައިސާ ހުކުމާ އެއްގޮތަށް ުނދައްކައިފިނަޙުނާ އާއި ޖޫރިމަ

ާވއިދުގެ ިމ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ ުޙކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނީ މި ގަ
 ބައިަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތަެށވެ.  

 ވަނަ ބައި ނަވާވީސް 

 ލިޔެކިޔުން ތައްޔާރުކުރުމާއި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން 

 ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނީ މި ގަވާިއދުގެ  )ހ(  .247 ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް 
ޖަދުވަލުތަކުަގއިވާ ނަމޫނާތަކާ އެްއގޮތަށް ތައްޔާުރކުާރ 

 ލިޔުމަކުންނެވެ.
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މަވާ އޮންަނންވާނީ ަވކި ޝަރުެޠއް ފުރިހަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުން  )ށ(  
 ވަރުކޮށްަފއި ކަމަށް މަދަނީ ގޮތަށް ނުވަތަ ތެދުކަމަށް ކަށަ

ވާަނމަ، އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުަގއި ނުވަަތ މި ގަވާއިދުަގއި ބުނެފައި
 އެ ލިޔުމެއް އޮންނަންވާނީ އެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ގޮތަށެވެ.

ެކްއ އެކު ވަކި ިލޔުންތަކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުްނތަކާއި ފޯމާ )ނ(  
 ވަަތ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުަގއި ނު

މި ގަާވއިދުަގއި ބުނެފައިވާނަމަ، އެ ލިޔުްނތަްއ 
  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ގުްނ މަކަށް އެއްވެސް އެންގުމެއް އަްނގާނަމަ އެ އެންޚަޞްކޯޓުން  )ރ(  
 މަށް ކޮޕީ ކުރަްނާވނެއެވެ.ޚަޞްއަނެއް 

ްއ މަކަށް ދީފައިާވ މުއްަދތެޚަޞްވަކިކަެމއް ކުރުމަށް ކޯޓުން  )ބ(  
ްސ އިތުރުކުރުމަށް ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް އެފަދަ ކަމަކު އެއްވެ

 ލްެއއް، ިލޔުމެއް ުނވަތަ މަކު ކޯޓަށް ސިޓީެއއް، އީމެއިޚަޞް
މަށް ޚަޞް އް ފޮނުވާނަމަ، އެ ެއއްެޗއްގެ ކޮޕީ އަެނއް ނޯޓިހެ

 ފޮނުވަންވާނެެއވެ. 

ްއެވސް ަޢތާބެހޭ ގޮތުން ދައުލަތުގެ އެ ކޯޓުން މައްސަަލއެްއގެ ޝަރީ )ޅ(  
ޮއޅުން  އިދާރާއަކަށް ުނވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް އެްއވެސް ކަމެއް

 ފިލުވަން ސިޓީއެއް ުނވަަތ ލިޔުމެއް ފޮނުވާނަމަ، ެއކަން 
 މުންނަށް އަންގަންވާެނއެވެ.ޞްއެ މައްސަލަިއގެ ދެ ޚަ

 އަދި )ޅ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ، )ރ(، )ބ(މި މާއްދާގެ  )ކ(  
، ުމގެ ޣައިރު ހާޒިުރގައި ނެރޭ ވަގުތީ އަމުރުތަާކއިޚަޞްއެއް 

ކުމް އެފަދަ ވަގުތީ އަމުރުތައް ނެރެދިނުން އެދޭކަން، ނުވަތަ ޙު
އެޭދކަން  ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ވަކިާބވަތެްއގެ އަމުރަކަށް

ނުވަތަ އެފަދަ އަމުެރއް ޯކޓުން ނެރޭކަން ނުވަތަ މީހެްއެގ 
 ރުތަާކިއ  ޮއޅުން ފިލުވަން ފޮނުވާ އަމުމިލްކިއްޔާުތގައި ހުރި ތަކެތި
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 މަށް އަންގަން ނުޖެހޭނެއެވެ.ޚަޞްލިޔުންތައް އަެނއް 

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް 
 އިލެކްޓްރޯނިކްގޮތަކުން އެދުން 

ސީަލތެްއ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ވަ )ހ(  .248
ރިކޮށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ޝަީރޢަތް މެއިލް މެދުވެ-ނުވަތަ އީ

ޅާފަިއާވ ން އެކަމަށް ކަނޑައަ ކޯޓުނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދެންާވނީ 
 ފޯމުންނެވެ.

ލަަތކުން އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީމި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތެގމަތިން  )ށ(  
ޓުން ެއ ނޫންގޮތަކަށް ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދޭނަމަ ކޯ

ގަިއ   Dލިޔުން ދޫކުރާނީ މި ގަާވއިދުގެ އެޕެްނޑިކްސް
 ކަނޑައެޅިަފިއވާ ފީ ދެއްކުމުންނެވެ.

 ތިރީސްވަނަ ބައި 

 ކޯޓުން ޚަޞްމުންނަށް ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރުން 

ދަނީ ކޯޓުން މައްސަލަތަކާބެހޭ ލިެޔކިޔުން ޚަޞްމުންނަށް ރައްދުކުރާނީ މަ  .249 ރައްދުކުރުން ލިޔެކިޔުން 
ވާއިުދގަިއ ވަނަ ބާބުގެ ެދވަނަ ަބއިަގއި އަދި މި ގަ  24އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
 ބުނެފައިވާ ގޮތަެށވެ.

 އެއްތިރީސްވަނަ ބައި 

 ޚަޞްމުންނާއި ވަކީލުންގެ ޗުއްޓީ 

ވަކީލު މު ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޚަޞް 
ރަށުން ފުރުމުގެ ކުރިން  

 ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

ންތަކާިއ ކޯޓުަގއި ހިނގަމުންދާ ޤަޟިއްޔާެއއްަގއި ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ައޑުއެހު  .250
ލާ ޚިލާފުވާނޭ އެހެނިހެން އިޖުރާއަތުތަުކގެ ާތަވލު ކަނޑަެއޅުމަށްފަހު،  އެ ތާވަ 

 ގޮތަކަށް ރަށުން ބޭރަށް ފުރަިއގެން ގޮްސގެންނުވާެނއެވެ. 
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 ބައްތިރީސްވަނަ ބައި 

 މައްސަލައިގެ ފައިލު އަދި ލިޔެލިޔުން ، މައްސަލަ ބަލާ މެޖިސްޓްރޭޓް

މައްސަލަ ބަލާނެ 
 ންގެ އަދަދު މެޖިސްޓްރޭޓު 

ގަިއ މަ، މި ޯކޓުޤާނޫނެއްގައި ވަކި ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާަފއިނުވާނަ )ހ(  .251
 ވެ.މެޖިސްޓްރޭޓެކެމައްސަލަ ބަލައި ޝަރީޢަތް ުކރާނީ އެންމެ 

 ޢައްޔަން ވުަމށްފަހު،  މެޖިސްޓްރޭޓަކުމައްސަލަ ބެލުމަށް  )ށ( 
 މި ގަވާއިުދގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއނުވާނަމަ، 

ހާ އެ މައްސަަލއެއް ކޯޓުން ނިެމންދެން އެ މައްސަލަެއްއގެ ުހރި
 ކެވެ.މެޖިސްޓްރޭޓެއިޖުރާއަތެއް ފުރިހަމަކުރަންވާީނ އެ 

ެއކަނި މައްސަލަ ބަލަމުން ގެންދާ މެޖިސްޓްރޭޓް ބަދަލުކުރެވޭނީ ހަމަ )ނ(  
 ްއގަެއވެ. ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ގަާވއިދެްއަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ހާލަތެ

އްަގިއ ވާ ހާލަތެ ޤާނޫނެއްގަިއ ނުވަަތ ަގވާއިެދއްަގއި ަބޔާންކޮށްފައި  )ރ(  
 ށް މައްސަލަ ބެލެން ނެތިގެން، އެ މައްސަލަ ބަލާ މެޖިސްޓްރޭޓަ

 ކާ ހަވާލުކުރެވިްއޖެ މެޖިސްޓްރޭޓަމައްސަލަ ބެލުމަށް އެހެން 
 ހިނދެއްގައި އޭނާ އެ މައްަސލަ ހިންގަންވާނީ އެ މައްސަލައެއް 

 އެއިަރކު ގޮސްަފއިވާ ހިސާބަުކން ފެށިގެންނެވެ.

އްަގިއ ތެ ޤާނޫނެއްގަިއ ނުވަަތ ަގވާއިެދއްަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ހާލަ )ބ(  
ލާ  ބަ ލަ  ަސ އް ށް މަ ޓަ ރޭ ޓް ްސ ޖި   މައްސަލަ ބެލެން ނެތިގެން، އެމެ
  ހަވާލުކުރެވިްއޖެ މެޖިސްޓްރޭޓަކާމައްސަލަ ބެލުމަށް އެހެން 

ހިނދެއްގައި އޭނާާއއި ަމއްސަލަ ހަވާލުކުެރވުުމގެ ކުރިން 
 ވެ.ޙާޟިރުކުރެވިފަިއވާ ހެކިން ައލުން ޙާޟިރުކުރަން ނުޖެހޭނެއެ

އަޑުއެހުންތަކުގެ މައްސަލައިގެ 
އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިން 

 ބެލެހެއްޓުމާއި އަރުޝީފުކުރުން 

ކޮންމެ މައްސަލައެްއގެ އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުންތަކާއި ޝަރީޢަތްތަުކެގ  )ހ(  .252
 އަުޑއެހުންތަކުގެ އޯިޑއޯ/ީވޑިއީ ެރކޯުޑކޮށް ޑިޕާްޓމަންޓު 

ލަކުްނ މިނިސްްޓރޭޝަނުން ހަމަޖައްސާ އުޞޫއޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑް
މެޖިސްްޓރޭޓްެގ ބެލެހެއްޓުމަީކ އެކޯޓެްއގެ އިސް ރައްކާތެރިކޮށް
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އަރުޝީފުކުރުމަްށޓަކަިއ ޔަެތކެވެ. އަދި އެ ެރކޯޑިންގަތއް މަސްއޫލިއް
މިނިސްޓްރޭޝަނުން ހަމަޖައްާސ ޑިޕާޓްމަންޓު އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑް

ޑިޕާޓްމަންޓާ އެ ރެކޯޑިންަތއް ރައްކާތެިރކަާމއެުކ  ލަކުން އެއުޞޫ
 ންވާެނއެވެ.ހަވާލުކުރަ

ކޮންމެ މައްސަލައެްއގެ ަފއިލުަގއި ހުންނަ ލިޔެކިުޔންތައް  )ށ(  
ިއ ރައްކާތެރިކަާމއެކު ބެލެހެއްުޓމަކީ އެަވގުތަކު އެ ފަިއލަކާ

 ހަވާލުވެހުރި މީހެއްގެ ޒިންމާެއކެވެ.

ފަިއލުަގިއ  މައްސަލަެއއްގެ ަފއިލު އެކަކު ައނެކަކަށް ހަވާުލކުރަންވާނީ )ނ(  
 މީހެއް ަވގުތަކު އޮންނަ ލިޔުމަކުން އެ ފައިލުގެ ކަސްޓަޑީ އެއޮންނަ 

 އެނގޭނެ ގޮތަށެވެ.

 ިލޔުމެްއ ަވގުތު އަުތގައި ނެތް ފަރާތަކުން ފައިލުަގއި އޮތް ފައިލު އެ )ރ(  
 ނެގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ތަެކއްކަްނ ފައިލުގައި އޮންނަ ލިސްޓަކުން ފައިލުގައި ހުރީ ކޮން ލިޔުން )ބ(  
 އެނގެްނވާނެެއވެ.

ތެރި ފައިލު އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީަލތަކުން ބަލަހައްޓާނަމަ، ރައްކާ  )ޅ(  
 .އެހެން ތަނެއްަގއި އެ ފައިުލގެ ބެކަޕްއެއް އޮންނަންވާނެެއވެ

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ދޭންނަށް މެޖިސްޓްރޭޓުކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯުޓގެ އެހެން  )ހ(  .253
 .ވާނީ ލިޔުމަކުންނެވެ އިރުޝާދުތަކާއި އެންގުންަތއް އަންގަން

ން މައްސަލަތަްއ ހިންުގމުގަިއ މެޖިސްޓްރޭޓުކޯޓުެގ ހުރިހާ  )ށ(  
މަީކ ޢަމަލުކުރަނީ އެްއގޮތް އިޖުރާއަތުތަކަކަްށކަން ކަަށވަރުުކރު

 ގެ މަްސއޫިލއްޔަތެެކވެ.މެޖިސްޓްރޭޓުއިސް

މަސައްކަތްަތކާއި ރަޖިސްްޓރަރަެގ ުނެގ ކޯޓުެގ ތަންފީޒީ ިޑވިޝަ )ނ(  
ގެ މަސަްއަކތްތައް މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ުކރާ މުވައްޒަފު 
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ސުޕްވަިއޒްކޮށް އިރުޝާދު ދިނުމަކީ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްްޓރޭޓްެގ 
 މަސްއޫލިއްޔަެތކެވެ.

މައްސަލައިގެ ފައިލް 
 އަރުޝީފުކުރުން 

ކަމެކެވެ. ނެރުމަކީ މަނާމައްސަލަެއއްގެ އޮރިޖިނަލް ފަިއލު ކޯޓުގެ އިމާރާތުން   .254
ގެ މައްސަލަ ނިމި މައްސަލަިއެގ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރަްނ މައްސަލައި 

 ފައިލު ގެންދިއުން މީގެ ތެޭރަގއި ނުހިމެނެއެވެ.

ރާތަކުން ބާޠިލްކޮށްފައިވާ އެްއވެސް ަޝރުޢީ ލިޔުމެއް ހޯދުމަށް އެއްެވސް ފަ  .255 ބާތިލު ލިޔުމެއް ހޯދުމަށް އެދުން 
 އި އެ ވެނި ތާރީޚެއްގަ  ޔުމެއް ކޯުޓން ދޫކުރަންވާނީ، މިއެދިއްޖެނަމަ އެލި

ހައި ކޯޓުގެ ޖަ ލިޔުމެއް ބާޠިލުކުރެވިަފއިާވކަން ބަޔާންކޮށް ކޯުޓގެ ތަްއގަނެޑއް
 ކަމާބެހޭ މުވައްޒަެފއް ސޮިއކުުރމަށްފަހުއެވެ.

ްއ އިސްތިއުނާފީ ކޯަޓކުން ތަހުވީލުކުެރވޭ މައްސަލަތަާކއި ކޯޓެްއގެ އެ   .256 ތަހުވީލުކުރެވޭ މައްސަލަތައް 
އްސަަލ ކަށް ތަހުވީލުުކރެވޭ މަމެޖިސްޓްރޭޓަކުރެން އަެންއ  މެޖިސްޓްރޭޓަކު

 ލެއް ކޮންމެ ކޯެޓްއގައި ލިޔެަފއި އޮންނަންވާެނެއެވ.ޞޫބަލާނޭ އު

 ތެއްތިރީސްވަނަ ބައި 

 ކުރުން ތަޞްދީޤު ކިޔުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ލިޔެ

އެއްބަސްވުންތަކާއި އެހެނިހެން 
ލިޔެކިޔުންތައް ކޯޓުގައި 

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން 

ހެނިހެން އެއެކި އެކި ފަރާތްތަުކގެ މެދުަގއިެވވޭ އެއްބަްސވުމާއި ސޮިއުކރެވޭ   .257
 Dކްސް ލިޔުންތައް ކޯުޓަގއި ރަޖިސްްޓރީ ކޮށްދޭނީ މި ަގވާއިުދގެ ެއޕްނެޑި

 ގަިއވާ ފީ ދެއްކުމުންނެެވ.

 ސައުރަތިރީސްވަނަ ބައި 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

ކުރަންޖެހޭ އިޢުލާްނތަކާިއ  ންޓުމިކޯމި ގަާވއިދުެގ ދަށުން  )ހ(  .258 ކޯޓު ގެޒެޓް 
 ނޯޓިސްތަކާއި ޢާންމު އެންގުންތައް ޝާއިޢުކުރުމަްށޓަކަިއ 

އެއް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޓުގެ ނަމުަގއި އޮންަލއިން ޕޯޓަލްކޯޓު ގެޒެ 
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އިން ހިންގައި ބަލަހައްަޓންވާެނ އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން ޖުޑިޝަލް
 އެވެ.

ންކަން ކަ ލާންޖެހުމުގެ ޢުމި މާއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ކޯުޓ ގެޒެުޓަގއި އި )ށ(  
ުކރުމުެގ ޢުލާން ޝާއިޢުން އަމިއްލައަށް އިޓުކުރަްނވާނީ ކޯ އިންތިޒާމު

 ކަންކަން ކުރާ ގޮތަެށވެ.

  ،ައކުން ުކރާނަމަނުވަތަ ޓީވީޢުލާނެއް ރޭޑިޯއިއން ކޯޓުގެ އި )ނ(  
 ވެ.ން އަިމއްލައަށެ ކޯޓު މެއް އިދާރީ ގޮތުން ހަމަޖައްސާނީކަ އެ

 ން ން ައންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންނަށް ލިބެމި ކޯޓުގެ ވެބްަސއިޓު  .259 ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް 
 ހުންނާނެއެވެ. 

 .ކޯޓާ ގުޅޭނެ ގޮތް )ހ(  

 .މައްސަލަތައްކޯޓަށް ހުށަހެޅި ނުނިމި ހުރި  )ށ(  

 .ކޯޓުގެ ނިންމުންތައް )ނ(  

 .ކޯޓުގެ ޝަރީޢަުތގެ އަުޑއެހުްނތަކުގެ ާތވަލް )ރ(  

 ސްތަަކކީ މި ގަާވއިދާ އެުކގަިއވާ ޖަުދވަލުތަުކގަިއވާ ފޯމުތަކާިއ އެެޕންޑިކް  .260 ޖަދުވަލު އަދި އެޕެންޑިކްސް 
 މި ގަާވއިދުގެ ބަެއެކވެ.

ެގޒެުޓގަިއ  ދިވެހިސަރުާކރުގެމި ގަާވއިދު މި ގަާވއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ   .261  ފެށުން  ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށިގެްނނެވެ. ޢުކުރާ ދުވަހުންޝާއި

ސް )ހައެއް( މަ 6މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން   .262 މި ގަވާއިދު މުރާޖަޢާކުރުން 
 .ވުުމގެ ކުރިން މި ަގވާިއދު މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެދުވަސް



 

 

c 

& 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެ ދި

A 

 
 
 

ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޚަރަދުކަމަށް  ޚަރަދުގެ ބާވަތް
ކޯޓުން ނަގައި ދިނުން ހުއްދަކުާރ   

 ޢަދަދު
  ދައްކާފައިވާ ކޯޓަށް ގޮތުން ހުށަހެޅުމުގެ ފޯމު ދަޢުވާ ޚަޞްމަކު މައްސަލައިގެ

 ؛ފީ
 

 ކޯޓަށް ދެއްކި   ފައިސާގެ އަދަދު 

 ދައްކާފައިވާ ކޯޓަށް ،އިތުރުން ފީގެ ދެއްކި ހުށަހެޅުމަށް ފޯމު ދަޢުވާ
    ؛ޚަރަދުތަކުގެ ފައިސާފީ ތަކާއި  އެހެނިހެން

 

 ކޯޓަށް ދެއްކި   ފައިސާގެ އަދަދު 

    ،ޢައްޔަންކޮށްފައިވާނަމަ ވަކީލަކު ޤާނޫނީ ތަމްސީލުކުރުމަށް ޚަޞްމު
 ؛ޢަދަދު ނަގައިދިނުން ހުއްދަކުރާ

 

 ރުފިޔާ 1000/-

 ފަރާތެއް ހެކިބަސްދޭ ،ގޮތުން ކުރާ ދަތުރު ޙާޟިރުވުމުގެ  ޚަސްމު ކޯޓަށް
 އެ ދަތުރުކުރުމަށާއި ރަށަށް އަނެއް އެއްރަށުން ޚަޞްމު  މައްސަލައިގެ ނުވަތަ

 ؛ޚަރަދު މިންވަރެއްގެ  އެކަށީގެންވާ ކޮށްފައިވާ ހުރުމަށް ރަށެއްގައި
 

  ައެއްގަމު މަގުން ނަމ
 ޓެކްސީގެ ޚަރަދު 

 ްނަމަ ވައިގެމަގުނ – 
 އަގު ޓިކެޓްގެ



 

 

 
 

 ަފެރީ - ފެރީއަކުންނަމ 
 އަގު ޓިކެޓްގެ

 ެނޫންގޮތަކަށް މަގުން ފެރީގ 
 ،ދަތުރުކުރާނަމަ ކަނޑުމަގުން
 މޭލަކަށް ކޮންމެ ދަތުރުކުރި

 ރުފިޔާ  75 –
  ުހުރުމުގެ ޚަރަދ

ދޭންޖެހޭފަދަ ދަތުރެއް 
ދުވާލަކަށް  –ނަމަ 
 ރުފިޔާ  500

  ޭކެއުމުގެ ޚަރަދު ދޭންޖެހ
 –ދަތުރެއް ނަމަ 

 ރުފިޔާ 300ދުވާލަކަށް 
 

 މައްސަލައިގެ ނުވަތަ  ފަރާތެއް ހެކިބަސްދޭ ،ގޮތުން ޙާޟިރުވުމުގެ ކޯޓަށް
 ބޭރުގައި ރަށުން ނުވަތަ ސަބަބުން ދަތުރުކުރަންޖެހުމުގެ  ޚަޞްމު

 ކުރާ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެފަރާތެއް ސަބަބުން ހުންނަންޖެހުމުގެ
 އެ ،އުނިވެފައިވާނަމަ މިންވަރެއް އެއްވެސް އުޖޫރައިން މަސައްކަތުގެ
 ؛ޢަދަދު އެކަށީގެންވާ ނަގައިދެވޭ ގޮތުގައި ބަދަލުގެ ގެއްލުމުގެ
  

 

  ްރުފިޔާ 300ދުވާލަކަށ 

 ؛ޚަރަދު މިންވަރެއްގެ އެކަށީގެންވާ ހިނގި ޙާޟިރުކުރުމަށް ޚަބީރަކު
 

 ރުފިޔާ  5000

 މައްސަލައިގައި ސަބަބުން ހުރިގޮތުގެ ޢަމަލުތައް ޚަޞްމުގެ އަނެއް 
 ؛ޢަދަދު ކަނޑައަޅާ ކޯޓުން ކަމަށް ޚަރަދު އިތުރު ހިނގާފައިވާ

 ރުފިޔާ  1000

 
  ުކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި  މި އެޕެންޑިކްސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދ

 ފިޔަވައި އެހެން ޚަރަދެއް ނަގައި ނުދެވޭނެއެވެ.
 
 
 
 



 

 

c 

& 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެ ދި

B 

 
 
 

އެކަށީގެންވާ ޚަރަދުކަމަށް ކަމަށް ކޯޓުން ނަގައި ދިުންނ  ޚަރަދުގެ ބާވަތް
 ހުއްދަކުރާ   ޢަދަދު

 ގޮތުން  ހުށަހެޅުމުގެ ފޯމު ދަޢުވާ ޚަޞްމަކު މައްސަލައިގެ
 ؛ފީ  ދައްކާފައިވާ ކޯޓަށް
 

 ފައިސާގެ އަދަދު ކޯޓަށް ދެއްކި   

 ކޯޓަށް  ،އިތުރުން ފީގެ ދެއްކި ހުށަހެޅުމަށް ފޯމު ދަޢުވާ
    ؛ފީ ތަކާއި ޚަރަދުތަކުގެ ފައިސާ އެހެނިހެން ދައްކާފައިވާ

 

 ކޯޓަށް ދެއްކި   ފައިސާގެ އަދަދު 

 ވަކީލަކު ޤާނޫނީ  ތަމްސީލުކުރުމަށް ޚަޞްމު
 ؛ޢަދަދު ނަގައިދިނުން ހުއްދަކުރާ    ،ޢައްޔަންކޮށްފައިވާނަމަ

 

 ރުފިޔާ  2500

 ރުފިޔާ  500 ޚަސްމު އެދިގެން އަޑުއެހުން ކެންސަލްކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް

މަގުބޫލު ސަބަބެއް ނެތި ޚަސްމު ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވާ ކޮންމެ 
 ދުވަހަކަށް 

 ރުފިޔާ  1000

 ،ގޮތުން ކުރާ ދަތުރު ޙާޟިރުވުމުގެ ޚަސްމު ކޯޓަށް 
 އެއްރަށުން  ޚަޞްމު މައްސަލައިގެ ނުވަތަ ފަރާތެއް ހެކިބަސްދޭ

  ުއެއްގަމު މަގުން ނަމަ ޓެކްސީގެ ޚަރަދ 
 ްއަގު ޓިކެޓްގެ – ނަމަ ވައިގެމަގުނ 



 

 

 ހުރުމަށް  ރަށެއްގައި އެ ދަތުރުކުރުމަށާއި ރަށަށް އަނެއް
 ؛ޚަރަދު މިންވަރެއްގެ އެކަށީގެންވާ ކޮށްފައިވާ

 
 
 

 ައަގު ޓިކެޓްގެ ފެރީ - ފެރީއަކުންނަމ 
 ެކަނޑުމަގުން ނޫންގޮތަކަށް މަގުން ފެރީގ 

 – މޭލަކަށް ކޮންމެ ދަތުރުކުރި ،ދަތުރުކުރާނަމަ
 ރުފިޔާ  75
  ަހުރުމުގެ ޚަރަދު ދޭންޖެހޭފަދަ ދަތުރެއް ނަމ

 ރުފިޔާ 500ދުވާލަކަށް  –
  ަކެއުމުގެ ޚަރަދު ދޭންޖެހޭ ދަތުރެއް ނަމ– 

 ރުފިޔާ 300ދުވާލަކަށް 
 

 ނުވަތަ ފަރާތެއް ހެކިބަސްދޭ ،ގޮތުން  ޙާޟިރުވުމުގެ ކޯޓަށް
 ނުވަތަ  ސަބަބުން ދަތުރުކުރަންޖެހުމުގެ ޚަޞްމު މައްސަލައިގެ 

 އެފަރާތެއް  ސަބަބުން ހުންނަންޖެހުމުގެ  ބޭރުގައި ރަށުން
 އުޖޫރައިން މަސައްކަތުގެ ކުރާ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ
 ގެއްލުމުގެ  އެ ،އުނިވެފައިވާނަމަ މިންވަރެއް އެއްވެސް
 ؛ޢަދަދު އެކަށީގެންވާ ވޭ ނަގައިދެ  ގޮތުގައި ބަދަލުގެ
  

 

  ްރުފިޔާ 300ދުވާލަކަށ 

 މިންވަރެއްގެ  އެކަށީގެންވާ ހިނގި  ޙާޟިރުކުރުމަށް ޚަބީރަކު 
 ؛ޚަރަދު

 

 ރުފިޔާ  5000

 ސަބަބުން  ހުރިގޮތުގެ ޢަމަލުތައް ޚަޞްމުގެ އަނެއް 
 ކޯޓުން  ކަމަށް ޚަރަދު އިތުރު ހިނގާފައިވާ  މައްސަލައިގައި

 ؛ޢަދަދު ކަނޑައަޅާ

 ރުފިޔާ  2000

 
  ުއަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި  މި އެޕެންޑިކްސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދ

 ފިޔަވައި އެހެން ޚަރަދެއް ނަގައި ނުދެވޭނެއެވެ.
  

 
 
 
 



 

 

c 

& 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެ ދި

C 

 
 
 

އެކަށީގެންވާ ޚަރަދުކަމަށް ކަމަށް  ޚަރަދުގެ ބާވަތް
ކޯޓުން ނަގައި ދިނުން ހުއްދަކުާރ   

 ޢަދަދު
  ދައްކާފައިވާ ކޯޓަށް ގޮތުން ހުށަހެޅުމުގެ ފޯމު ދަޢުވާ ޚަޞްމަކު މައްސަލައިގެ

 ؛ފީ
 

 ދެއްކި   ފައިސާގެ އަދަދު ކޯޓަށް 

 ދައްކާފައިވާ ކޯޓަށް ،އިތުރުން ފީގެ ދެއްކި ހުށަހެޅުމަށް ފޯމު ދަޢުވާ
    ؛ފީ ތަކާއި ޚަރަދުތަކުގެ ފައިސާ އެހެނިހެން

 

 ކޯޓަށް ދެއްކި   ފައިސާގެ އަދަދު 

    ،ޢައްޔަންކޮށްފައިވާނަމަ ވަކީލަކު ޤާނޫނީ ތަމްސީލުކުރުމަށް ޚަޞްމު
 ؛ޢަދަދު ނަގައިދިނުން ހުއްދަކުރާ

 

 ރުފިޔާ  15000 

 ރުފިޔާ  1000 އެއް އަޑުއެހުމަށްވުރެ އިތުރަށް ބާއްވާ ކޮންމެ އަޑުއެހުމަކަށް 

 ރުފިޔާ  1000 ޚަސްމު އެދިގެން އަޑުއެހުން ކެންސަލްކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 

 ރުފިޔާ  2000 ދުވަހަކަށް މަގުބޫލު ސަބަބެއް ނެތި ޚަސްމު ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވާ ކޮންމެ 



 

 

 ފަރާތެއް ހެކިބަސްދޭ ،ގޮތުން ކުރާ ދަތުރު ޙާޟިރުވުމުގެ  ޚަސްމު ކޯޓަށް
 އެ ދަތުރުކުރުމަށާއި ރަށަށް އަނެއް އެއްރަށުން ޚަޞްމު  މައްސަލައިގެ ނުވަތަ

 ؛ޚަރަދު މިންވަރެއްގެ  އެކަށީގެންވާ ކޮށްފައިވާ ހުރުމަށް ރަށެއްގައި
 
 
 

  ައެއްގަމު މަގުން ނަމ
 ޓެކްސީގެ ޚަރަދު 

 ްނަމަ ވައިގެމަގުނ – 
 އަގު ޓިކެޓްގެ

 ަފެރީ - ފެރީއަކުންނަމ 
 އަގު ޓިކެޓްގެ

 ެނޫންގޮތަކަށް މަގުން ފެރީގ 
 ،ދަތުރުކުރާނަމަ ކަނޑުމަގުން
 މޭލަކަށް ކޮންމެ ދަތުރުކުރި

 ރުފިޔާ  75 –
  ުހުރުމުގެ ޚަރަދ

ދޭންޖެހޭފަދަ ދަތުރެއް 
ދުވާލަކަށް  –ނަމަ 
 ރުފިޔާ  500

  ޭކެއުމުގެ ޚަރަދު ދޭންޖެހ
 –ދަތުރެއް ނަމަ 

 ރުފިޔާ 300ދުވާލަކަށް 
 

 މައްސަލައިގެ ނުވަތަ  ފަރާތެއް ހެކިބަސްދޭ ،ގޮތުން ޙާޟިރުވުމުގެ ކޯޓަށް
 ބޭރުގައި ރަށުން ނުވަތަ ސަބަބުން ދަތުރުކުރަންޖެހުމުގެ  ޚަޞްމު

 ކުރާ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެފަރާތެއް ސަބަބުން ހުންނަންޖެހުމުގެ
 އެ ،އުނިވެފައިވާނަމަ މިންވަރެއް އެއްވެސް އުޖޫރައިން މަސައްކަތުގެ
 ؛ޢަދަދު އެކަށީގެންވާ ނަގައިދެވޭ ގޮތުގައި ބަދަލުގެ ގެއްލުމުގެ
  

 

  ްރުފިޔާ 300ދުވާލަކަށ 

 ؛ޚަރަދު މިންވަރެއްގެ އެކަށީގެންވާ ހިނގި ޙާޟިރުކުރުމަށް ޚަބީރަކު
 

 ރުފިޔާ  5000

 މައްސަލައިގައި ސަބަބުން ހުރިގޮތުގެ ޢަމަލުތައް ޚަޞްމުގެ އަނެއް 
 ؛ޢަދަދު ކަނޑައަޅާ ކޯޓުން ކަމަށް ޚަރަދު އިތުރު ހިނގާފައިވާ

 ރުފިޔާ  10000

 
  ުބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި  މި އެޕެންޑިކްސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދ

 ނުދެވޭނެއެވެ.ފިޔަވައި އެހެން ޚަރަދެއް ނަގައި 



 

 

c 

& 
މެޖިސްޓްރޭޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ ނިލަންދެއަތޮޅު 

 ކޯޓް 
 މީދޫ

 ވެހިރާއްޖެ ދި

D 

  

  ފީގެ ތަފްލު  

 ރުފިޔާ 25/- ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ  ފޯމު ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ (1)

 ރުފިޔާ 30/- ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ  ފޯމު ހުށަހަޅާ އެދި ތަދައްޚުލުވުމަށް (2)

 ރުފިޔާ 35/- ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ ފޯމު ހުށަހަޅާ އެދި ތަންފީޒުކުރަމަށް ޙުކުމް (3)

 ރުފިޔާ 40/- ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދޭ ފޯމު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ (4)

 ރުފިޔާ 1000/- ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީއެގްރިމެންޓް  (6)

 ރުފިޔާ 500/- ކުރުމުގެ ފީލިޔުންތައް ތަސްދީގު  (7)

 ރުފިޔާ 50/- ފޯމު ހުށަހަޅާ އެދި އަމުރަށް ވަގުތީ (8)

 ޝަރިޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 ރުފިޔާ  1/-ޞަފްޙާއަކަށް  ހުކުމާއި ރިޕޯޓާއި މަޙުޟަރު ބަޔާންތައް ޕްރިންޓްކޮށް ފޮޓޯ ކޮޕީ ހެދުމަށް   (1)

 ރުފިޔާ 100/- އިދާރީ ފީ (2)



 

 

     

 

 ޚަސްމުން ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުން ޕްރިންޓްކުރުމަށް 

ޚަސްމުން ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކާއި ބަޔާންތަކާއި ލިޔުންތަކާއި ފޯމުތައް ައނެއް  (1)
 ޚަސްމަށް ރައްދުކުރުމަށް، ކޮންމެ ސަފްހާއަކަށް

 ރުފިޔާ 1/-

 ރުފިޔާ 15/- ފޯލްޑަރ  (2)
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެ ދި

 

  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 
 
 
 

  Eއެޕެންޑިކްސް 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

 
 ޚަސްމުން އަދި ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތައް 

 
1. 
2. 

 
 މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު:

 ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚު:
 
 
 

 މައްސަލައިގެ  ޚުލާސާ 
 
 
 މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅިގޮތް  

 
 
 
 މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހެޅިގޮތް  

 
 
 

 މައްސަލަހައްލުކުރަން ދެފަރާތުން އެއްބަސްވިގޮތް 
 
 
 
 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް          ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 
 ނަން:         ނަން: 

 
 ސޮއި:         ސޮއި: 
 ތާރީޚު:         ތާރީޚު: 

  



 

 

 ޚަސްމުން ސޮއިކުރީ އަހުރެންގެ ހާޒިރުގައެވެ.މަތީގައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ދެ 

 މެޖިސްޓްރޭޓުގެ ނަން:

 ސޮއި:

  )ަތއްގަނޑު ކޯޓުގެ (
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& 

 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 
 މީދޫ

 ވެހިރާއްޖެ ދި
 

 ޚާއްސަ އިރުޝާދުގެ އަމުރު )ކުދިމައްސަލަ ތަކުގެ ޓްރެކް(

   Fއެޕެންޑިކްސް

 ޤަޟިއްޔާންނަބރު: 

  -ދައުވާކުރާ:

  -ދައުވާލިބޭ:

ިއރުޝާދަށް އާމަލުނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ޝަރީޢަތުގެ  މިއަމުރުގައި އިރުޝާދުދީފައިވާ ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ވާހަކަދައްަކއިގެން ހައްލުކުރުމަށް ޚަރަދުވެސް ދޭންޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއްކަން އަންގަމެވެ. އެދެވިގެންވަނީ ދެފަރާތުން 

އެދެވޭ ވަރަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ. މައްސަލައިގެ ހުކުމްކުރުމުގެ ކުރިން މައްސަލަހައްލުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވަކިގޮތަކަށް 
 އެއްބަސްވެވިއްޖެނަމަ އެކަން ވަގުތުން ކޯޓަށް އެންގަންާވނެއެވެ.

  -އިރުޝާދު ދެވުނުތާރީޚް:

މިމައްސަލާގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތައް ކިއުމަށްފަހު އަްނނަނިވި  ން ބަޔާްނކުރުން()ނަމެޖިސްޓުރޭޓް/ޤާޟީ 
 އިރުޝާދުތައްދެމެވެ. ނުވަތަ އަުމރުތައް ކުރަމެވެ.

ކުރިން  ......................ތާރީޚުބާޔަންކުރުން...................ދައުވާކުރާފަރާތުން އޭނާ ހުށަހަޅާަފއިވާ ދައުވާ  .1
 ތަފްސީލުބަޔާނެއް ހުށަހަޅައިގެން ދައުވާއަކީ ކިވައިކަން ޚުލާސާކޮށް ދިނުމާއެކު ތަފްސީލު ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ބަލައިފާސްކުރާނެ މީހަކު އައްޔަނުކޮށް އަމުރުކުރުމުން ............ނަން............... ބަލައިފާސްކުރަްނ ކޯޓު އަމުގައި  .2
ނަން............ ބަލައިފާސްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އަމުރު ލިބޭތާ ............ދުަވސް............... ހުއްދަދީފައިވާ ...........

 ތެރޭގައި ފުރުސަތުދީ ފަހިކޮށްދޭްނވާނެއެވެ.
 އޮންނާއެވެ. {ކުރިން ތާރީޚު ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ ތާރީޚު}ޝަރީޢަތުގެ ފަހުގެ އަޑުއެހުން  .3
ގަިއ ބަޔާންކުރާ  01ރާ ހުރިހާ ހެކިންގެ ސޮއިކޮށްފައިވާ ބަޔާން ނަންބަރު ޝަރީޢަތުގައި ބޭނުންކުރަން ޤަްސދުކު .4

 ތަފްސީލާއެކު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. 



 

 

 އެއްޚަބީރަކު ހުށަހެޅުމާމެދު އެއްބަސްނުވެނުނަމަ އެކަމަށް އިތުރުއިރުޝާދު ލިބިގަތުމަށް ޯކޓަށް ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ. .5
ޓެއްގެ ގޮތުގައި ލިޔުމުންނެވެ. ލިޔުމުން ޚަބީރާ ސުވާލުކުރުމަށް ބޭނުންނަމަ އެކަން ޚަބީރުގެ ހެކިބަސް އޮންނަންވާނީ ރިޕޯ .6

ލިޔުމުން ސުވާލުހުށަހަޅައި ޖަވާބު ހޯދިދާނެއެވެ. ކުދިމައްސަލަތަކުގައި އިސްކަންދެވޭނީ ކޮންމެހެން ޚަބީރު ހާޟިރުކުރަން 
 ސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. ރ )ހަތ750ް/-ނުޖެހޭނަމަ ހާޟިރުނުކުރުމެވެ. ޚަބީރުގެ ފީގެ ގޮތުގައި 

ވީޑިއޯ ހެކި ޝަރީޢަތުގައި ދައްކަން އެދޭނަމަ އެކަން ކުރެވިދާނެއެވެ. ފަހަރުގައި އެވަސީލަތްތައް ކޯޓުގައި ނެތުމަކީ  .7
ން ވެދާނެކަމެއްކަމުގައި ވާތީ މިފަދައިން އެދޭނަމަ ކުރިން ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމުގެ ކުރިން ކޯޓަށްގުޅައި އެކަ

އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު އެހެކީގެ ކޮޕީއެއް އަޑުއެހުމުގެ ....އަދަދު.... ދުވަސްކުރިން ޚަސްމަށާއި ކޯޓަށް 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  -ތާރީޚު :

 ސޮއި

 މެޖިސްޓްރޭޓުގެ ނަން 
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެ ދި

 )ކުދި މައްސަލަ( ރުޝާދުގެ އަމުރުއާންމު އި                             

  Gއެޕެންޑިކްސް  

 މިއަމުރުގައި އިރުޝާދުދީފައިވާ ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 

ޢަމަލުނުކޮްށފިނަމަ ދަޢުވާފޯމު ބާޠިލުޮކށް މައްސަލަ ނިންމިދާނެކަމާއި، ނުަވތަ ހުށަހަޅާފައިވާ ރައްދުބަލަިއ އިރުޝާދާއެއްގޮތަށް 
ނުގަތުމަށް ނިންމުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވާކަން އަންގަމެވެ. ައދި ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުވެސް ދޭންޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއްކަްނ 

ފަރާތުން ވާހަކަދައްކައިގެން ހައްލުކުރުމަށް އެދެވޭ ވަރަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ. މައްސަލައިގެ އަންގަމެވެ. އެދެވިގެންވަނީ ދެ
 ވެ.ހުކުމްކުރުމުގެ ކުރިން މައްސަލަހައްލުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސްވެވިއްޖެނަމަ އެކަން ވަގުތުން ކޯޓަށް އެންަގންވާނެއެ

  -އިރުޝާދު ދެވުނުތާރީޚް:

މައްސަލައިގެ ހުރިހާމަރުހަލާއެއްގައިވެސް މައްސަލަ  ބެލުަމށް ކަނޑަައޅައިފީމެވެ.ރޮގުން  ........................ލުމަށް މިމައްސަލަ ބެ
 ހައްލުކުރުމަށް ދެފަރާތުން މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. 

 
މިމައްސަލާގައި ހުށަަހޅާފައިވާ ލިޔުންތައް ކިއުމަށްފަހު އަންނަނިވި އިރުޝާދުތައްދެމެވެ.  )ނަން ބަޔާންކުރުން(މެޖިސްޓުރޭޓް/ޤާޟީ 

 ނުވަތަ އަމުރުތައް ކުރަމެވެ.

  -ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 

  -ދަޢުވާކުރާފަރާތް: 

 ވ.

  -ދައުވާ ލިބޭފަރާތް: 



 

 

ކޮންމެ ޚަސްމަކުވެސް އެމީހަކު މައްސަލައިގައި ބުރަދަންދިނުމަށް ޭބނުންވާ އެންމެހައި ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ޝަރީޢަތުގެ  .1
ދުވަސް ކުރިން އިނދިކޮޅު ޚަސްމަށް  14................... ތާރީޚުގެ/ބޭއްވުމުގެ މަދުވެގެން ފަހުގެ އަޑުއެހުން ..............

މާއްދާގައިވާ ޖަދުވަލު  00ހެކިހާމަކުރާއިރު ހާަމކުރަންވާނީ މިޤަވާޢިދުގެ ގެ )ށ(( އަދި  208ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. )
 ހުށަހަޅައިގެނެވެ.

( 402އަސްލު ޝަރީޢަތަށް ހާޟިރުވާއިރު ގެންނާންވާނެއެވެ. ) މަތީގައި ދެންނެވުނު ހުރިހާ ލިުޔންތަކެއްގެ .2
އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވޭނަމަ ސެޓިަފއިޑު ކޮޕީ ރަޖިސްޓުރީ ޕޯސްޓުމެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިއަށް ކޯޓަށް 

 ފޮނުވާންވާނެއެވެ.
 (( ގެ )އ 208) {، ގަޑި ތަން ބަޔާންކުރުންއަޑުއެހުމުގެ ތާރީޚާއިޝަރީޢަތުގެ ފަހުގެ } .3
މިއިރުޝާދުގައި ޝަރީޢަތުގެ ފަހުގެ އަޑުއެހުމުގެ ތާރީޚު ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ ޚާއްސަ އިރުޝާދު ދިނުމުގެ މަޖުލީހެއް  .4

ދުވަހުގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި، މި }...{ ތާރީޚުގައި އޮންނާނެއެވެ. އަދި ޝަރީޢަތުގެ ފަހުގެ  14މިއިރުޝާދު ދެވޭތާ 
ދުވަހުގެ ފަުހގެ ތާރީޚެއް ގައެވެ.  21ދު ދިނުމުގެ އަޑުއެހުމުގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން އަޑުއެހުން އޮންނާތީ ޚާއްސަ އިރުޝާ

 ގެ )ބ((  209އެއީ }........{ ތާރީޚުގައެވެ. )

  

ޚައްސަ އިރުޝާދުގެ އަޑުއެހުން ބޭއްވުމުގެ ފަހު އިތުރު އިރުޝާދެއް ދިނުމަށް ޤަސްދުކުރާނަމަ ޚާއްސަ އިރުޝާދު  .5
ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެކަން އަންގާނެއެވެ. އަންގާފައި ނުވާނަމަ އެފަދަ  28ތާރީޚުން ފެށިގެން ދިނުމުގެ އަޑުއެހުން ބޭއްވޭ 

 ގެ)ޅ((208ކޭސްމެނޭޖުމަންޓު އަޑުއެހުމެއް ކޯޓުން ނުބާއްވާނެއެވެ. )
ން ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ހައްލުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ެދފަރާތަށް އެއްބަސް ވުމަކަށް އާދެވިއްޖެނަމަ އެކަ .6

 ގެ )ކ(( 186ކޯޓަށް އަންގާންވާނެއެވެ. )
އަޑުއެހުމަކާނުލައި މައްސަލަ ނިމަން ޤަސްދުކުރާކަމާއި، އެކަމަށް އެއްބަސްވާނަމަ އެކަން އިންކާރުކުރާނަމަ  .7

 208ދުަވސް ................. ތެރޭގައި އަންގަންވާނެއެވެ. ) 14އިންކާރުކުރާކަން މިއިރުޝާދު ދެވުނު ތަރީޚުން ފެށިގެން 
 ގެ )ކ((

ދުވަސް  28މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އިތުރު އިރުޝާދު ދިނުމަށް ޤަސްދުކުރާނަމަ މިއިރުޝާދު ދެވޭތާރީޚުންފެށިގެްނ  .8
 )ޅ(( 208ކުރިން އެކަމުގެ ނޯޓިސްދެވޭނެއެވެ. )

 ގެ )ވ(( 208)ކުރިން ހުއްދަހޯދުމަކާނުލައި ޚަބީރެއްގެ އެއްވެސްރިޕޯޓެއް ދެފަރާތުން ކުރެފަރާތަކަށް ހުށަނެއެޅޭނެއެވެ.  .9
އެއްވެސް ޚަސްމަކު ޚަބީރެއްގެ ރައުޔަކަށް ބުރަދަންދިނުމަށް އެދޭަނމަ މިނޯޓިސް/އިރުޝާދުތަކުގެ ނޯޓިސް ލިބުމާއެކީގައި  .10

( އެހުށަހެޅުމުގަިއ ޚަބީރެއްގެ ރައުޔަށް ބުރަދަންދިނުމަށް އެދެނީ އަދި 351ލިޔުމުން ކޯޓުގައި އެކަމަށް އެދެންވާނެއެވެ. )
 ވަނީ ކީއްވެގެންަކން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.އެކަން މުހިންމު 

( ޚަބީރު ހާޟިރުކުރުން 352ޚަބީރުގެ ހެކިބަސް އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑަނައަޅާނަމަ ލިޔުމުން އޮތުން ލާޒިމްވާނެއެވެ. ) .11
 ކޮންމެހެން މުހިންމުނަމަ ާހޟިރު ކުރެވޭނެއެވެ.

 ހެކިބަސް ލިޔެސޮއިކޮށްފައިވާ ބަޔާން މަތީގައިވާ ޝަރީޢަތުގައި ހެކިބަސް ދިނުމަްށ އެދޭ ޝަފަވީހެއްކަކު ދޭންބޭނުްނވާ .12
 (325ގޮތުގެމަތީން ހާމަކޮށްފަިއނުވާނަމަ އެހެއްކަކަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖުލީުހގައި ހެކިބަހެއްނުދެވޭނެއެވެ. )



 

 

ކޮޕީ ޚަބީރު ހެކިބަސްދިނުމަށް ރުހި އޭނާއަށް ހުށަހެޅި ޚަސްމުދޭންޖެހޭ އިރުޝާދުތައް ދޭންވާނެއެވެ. އަިދ އެއިރުޝާދުގެ  .13
( ކޯޓުގެ 325ދުވަސް ........... ތާރީހުގެ ކުރިން ދޭންވާނެއެވެ. ) 02އެހެންޚަސްމުންނަށް ހެކިބަސް އެހުމުގެ 

 (361ދުވަސް ކުރިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ) 07އިރުޝާދެއް ބޭނުންވާނަމަ ޚަބީރު ލިޔުމުން ހެކިސް އެހުމުގެ 
 

  -ތާރީޚު :

 ސޮއި

 މެޖިސްޓްރޭޓުގެ ނަން 
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 
 މީދޫ

 ވެހިރާއްޖެ ދި
 

 )އަވަސްނިޔާ އަދި ބޮޑެތި މައްސަލަތައް(  އާންމު އިރުޝާދުގެ އަމުރު

  Hއެޕެންޑިކްސް  

  -ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

 -ދައުވާކުރާ:

  -ދައުވާލިބޭ:

 އިންޒާރު

 ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.މިއަމުރުގައި އިރުޝާދުދީފައިވާ 

އިރުޝާދާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށްިފނަމަ ދަޢުވާފޯމު ބާޠިލުޮކށް މައްސަލަ ނިންމިދާނެކަމާއި، ނުވަތަ ހުށަހަޅާފައިވާ ރައްދުބަލައި 
އެކަށީގެންވާކަމެއްކަން ނުގަތުމަށް ނިންމުމުގެ ބާރު ކޯޓަްށ ލިބިގެންވާކަން އަންގަމެވެ. އަިދ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުވެސް ދޭންޖެހުމަކީ 

އަންގަމެވެ. އެދެވިގެންވަނީ ދެފަާރތުން ވާހަކަދައްކައިގެން ހައްލުކުުރމަށް އެދެވޭ ވަރަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ. މައްސަލައިގެ 
ހުކުމްކުރުމުގެ ކުރިން މައްސަލަހައްލުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވަކިގޮތަކަްށ އެއްބަސްވެވިއްޖެނަމަ އެކަން ވަގުތުން ކޯޓަށް 

 ގަންވާނެއެވެ.އެން

  -އިރުޝާދު ދެވުނުތާރީޚް:

މިމައްސަލާގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތައް ކިއުމަށްފަހު އަްނނަނިވި އިރުޝާދުތައްދެމެވެ.  )ނަން ބަޔާްނކުރުން(މެޖިސްޓުރޭޓް/ޤާޟީ 
  ނުވަތަ އަމުރުތައް ކުރަމެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުރިހާމަރުހަލާއެއްގައިވެސް މައްސަލަ  ކަނަޑއަޅައިފީމެވެ.ެބލުމަށް ޓްރެކުން  ........................މިމައްސަލަ ބެލުމަށް 
 ހައްލުކުރުމަށް ދެފަރާތުން މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. 
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 ހެކިހާމަކުރުމާގުޅޭ އިރުޝާދު

 ހާމަކުރަން ނުޖެހޭނަމަ. އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހެކިހާމަކުރާކަށް ނުެޖހޭނެއެވެ. .4
ބަޔާނާއެކު ހެކީގެ ލސްޓު ........ތާރީޚް........ ކުރިން އާންމު އުސޫލުން ހާމަކުރަންޖެހޭ ހެކި ހެކިހާމަކުރާ .5

 ހާމަކޮށްނިމަންވާނެއެވެ.
 އެވެސް ހެއްކެއް ހާމަކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދޭނަމަ އެއަމުރަށް ............... ކުރިން އެދިހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. .6

 ވާޤިއީ ހެކި

ސްދުކުރާ ހަޤީޤަތްތަކާއި އެހަޤީަޤތްތަކުގެ މައްޗަށް އެފަރާތަކުން މައްސަލައިގެ ބޭނުްނކުރަން ނުވަތަ ބަރޯސާވުމަށް ގަ .7
ހެކިދޭ އެންމެހައި ހެކިންގެ ބަޔާްނތައް .......ތާރީކު....... ގެކުރިން ބަދަލުކޮށް ނިންަމންވާނެއެވެ. މިެހކިތައް 

ގޮސްގެން ދެފަރާތުން ބަދަލުޮކށްނިންމަންާވީނ އެކުއެކީގައެވެ. އެކަކު ފަހުން އަނެކަކު ކުރިން ގެންދާގޮތަކަށް ެގން
 ނުވާނެއެވެ.

 ހެކިބަޔާން ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ަޝފަވީހެއްގެ ހެކިބަސް ޝަރީޢަތުގެ މަޖުލީހުގައި އެހުމަށް ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.  .8
 ކަރުދާހުގެ ........... ޥަފްހާއަށް ވުރެން އިތުރުކޮށްެގންނުވާނެއެވެ.  4ހެކިބާޔާން އޭ .9

 ވެގެން .......... ހެއްކެވެ.ވާޤިއާއެއް ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަެހޅޭނީ ގިނަ .10

 ޚަބީރީ ރައުޔު 

އެއްވެސްފަރާތަކަށް ޚަބީރީހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަނެތްކަމާއި، އެެހކީގެ މައްޗަށް ބުރަނުވެނޭނެއެވެ. އެގޮތަށް  .11
 ނިންމާނަމަ.
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 ހެކި ބޭނުންވެއެވެ. މިހެކި ނަގާީނ ޚަބީރުގެ ރިޕޯޓުމެދުވެރިކޮށް އަދި ބޭނުންކުރެވޭނީ ދެފަރާަތށް އެްނމެ ޚަބީރެކެވެ. 
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އެއްބަސްވެވުނު ކަންކަމާއި އެއްބަސްނުވޭކަންކަން ޚުލާސާކޮށް އެކަމުގެ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ރިޕޯޓެއް ނުވަތަ  ޚަބީރުން .20
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 މަތީން ުހށަހަޅަންާވނެއެވެ.ހުށަހެޅުމުގެ ތާރީޚަށްވުރެން ފަސްނުވާނެ ގޮތުގެ
ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް .........ނަން.......... ޚަބީރެއްގެ ގޮތުގައި ޝަފަހީ ކޮށް ހެކިބަސް ދިނުމަށް މިޚަބީރު ބޭނުން  .21

 ކުރުމަށް ހުއްދަކޮށްފީމެވެ.
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 ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުހަލާގެ މުރާޖާ

ހަފްތާކުރިން ަޝރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަޖުހަލާގެ މުރާޖާއެއް  4ދުވަސްކުރިން ނުވަތަ  28ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ  .27
 އޮންނާނެއެވެ. )ބާއްަވން ޤަސްދުކުރާނަމަ( 

ރީގެ މަރުހަލާގެ މުރާޖައާއި ހިންގާނީ )ވީޑިއޯ ނުވަތަ ޓެެލކޮންފަރެންސް ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާނަމަ ޝަީރޢަތުގެ ކު .28
 ދެގޮތުން ކުރެގޮތަކަސް ބަޔާންކުރުން( ކޮށްނެވެ. 

ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުހަލާގެ މުރާޖައާގެ ....... ދުވަސް ކުރިން ދެފަރާތަށް އެއްބަސްވެވޭ ދިނުމަސް އެދޭ  .29
ގޮތަށް ޚުލާސާއަކާއި، ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް އެއްބަސްެވވޭ ތާރީކުތައް އިރުޝާދާއި، މައްސަލައިގެ ވާޤިއާތައް އެނގޭ

 ބަޔާންކުރާ ބާޔާނެއް ނުވަތަ ތާވަެލއް މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ކޯޓަށާއި، ޚަސްމުންނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 
ކޮށް ދުވަސް ކުރިން ދައުވާކުރާފަރާތުން އެނެކުސް 07ދުވަސް ގިނަވެގެން  3ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ލަސްވެގެން  .30

ތަރުތީބުކޮށްފައިވާ ޝަރީަޢތުގެ ކަރުދާސް ބަންޑަލިއެއް ކޯޓަށް ފޮުނވަންވާނެއެވެ. މިބަްނޓަލައިއާއެކުގައި 
މައްސަލައިގެ ފަސްމަންޒަރަކާއި، މައްސަލައިގެ ވާޤިއާތަށް އެކުލެވޭ ޚުލާސާއެއް މިބަންޑަލީގެ މުޤައްދިމާއެއް ގޮތުގައި 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
ދުވަސް ކުރިން މައިގަނޑު ބަހުސްތައް ނުވަތަ ޚިލާފުވާކަންކަމުގެ މައިގަނޑު ބަޔާނެއް  03ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ  .31

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ މައްަސލައިގެ ވަޤީއާތަށް ލިސްޓުކޮށްލަޭދންވާނެއެވެ. 

  -ތާރީޚު :

 ސޮއި

 މެޖިސްޓްރޭޓުގެ ނަން 



 

 

c 

& 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެ ދި

 

  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 
 
 
 

  Iއެޕެންޑިކްސް  

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

 ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތައް ޚަސްމުން އަދި 
 

1. 
2. 

 
 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު:
 ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚު:

 
 
 
 
 
 
 

 މައްސަލައިގެ  ޚުލާސާ 
 
 
 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހެޅި  އިޢުތިރާޟް  

 
 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ވާހަކަ 
 
 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ވާހަކަ  

 
 

 އިޢުތިރާޟްއާ މެދު ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް 
  

 މެޖިސްޓްރޭޓުގެ ނަން:

 ސޮއި:

 ކޯޓުގެ ަތއްގަނޑު 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c 

& 

 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 
 މީދޫ

 ވެހިރާއްޖެ ދި
 

   ނަމޫނާ  –  Jއެޕެންޑިކްސް 

 )ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަށް ދީފައިވާ ބާރުތަކުގެ ތަފްސީލު( 

ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ނުވަތަ ދިނުމަށް ގަސްތުކުރާ ބާރުތަކާ މުނާސަބުވާ ގޮތަށް  ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަށް ދޭ ބާރުތައް
 ބަދަލުކޮށްގެން ލިޔުމަށް 

 

 ދައުވާ/މައްސަލައިގައި ޚަސްމު ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރުން.  .1

ސްތަކުގައި މައްސަލަ/ދައުވާއާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ދައުވާ ފޯމުަތކާއި، ހުށަހެޅުންތަކާއި، ލިޔުްނަތކާއި ނޯޓި .2
 ސޮއިކޮށް ކޯޓަށް ފޮނުވުމާއި އެފަދަ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހަވާލުވުން.

 ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެއްކުން. .3

ޝަރިއަތަށް ނުގޮސް ކޯޓުގައި ނުވަތަ ކޯޓުން ބޭރުގައި ހައްެލއް ހޯދައި  މައްސަލަ ހައްލުކުރުން އަދި އެފަދަ  .4
 އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުން.

 ން ފަސްކުރުމަށް އެދުން.އަޑުއެހު .5

 އިއުތިރާފުވުން .6

 މައްސަލަ އަނބުރާ ގެނައުން. .7

 ކޯޓުން ލިޔެކިޔުންތަކާއި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ހޯދުން .8

 ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ ފައިސާއާއި ހަވާލުވުން ނުވަތަ ކޯޓަށް ޖަމާުކރަންޖެހޭ ފައިސާ ޖަމާކުރުން. .9

 



 

 

ރުމެކޭ އެއްފަދައިން އެކަންކަން ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ާބރާއި އިޚްތިޔާރު )ތަމްސީލުކުރާ މަތީގައިވާ ކަންކަން އަހުރެން ައމިއްލައަށް ކު
 ފަރާތުގެ ނަން(  އަށް ދީފީމެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c 

– 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްމީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެދި

 

 

  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 

 ޚުލާޞާ  ދަޢުވާގެ 
 
 
 

  01ފޯމު 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

 
 
 
 

 މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ބަޔާން 
 

1.  
2.  
3.  

 
 

 ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރުވާ 

 

 ހަަމއެކަނި  ވާކުރަނީ)ގެއްލުުމގެ ަބދަލު ހޯދަން އެޭދނަމަ ޯހދަން އެދޭ ެގއްލުުމގެ ަބދަލުގެ ާބވަތާިއ އޭގެ ސަަބބު މިތަުނގައި ބަޔާންުކރަްނވާެނއެވެ. ދަޢު 

މަދަީނ  އިންޓްެރސްޓްގެ ފަިއާސ ނަގަިއދިނުމަށް އެދޭަނމަ،  ައރާފަިއވާ ފަިއާސއާ ގުިޅގެންޯހުދމަށް ކަމުަގއިވެަފއި، އެ  ޢަަދދެއް ފައިާސގެ ކަނޑަައޅާފަިއވާ

 މި ަތނުަގއި ބަޔާންުކރަންާވނެެއވެ.( މިްނަވރު ިއންޓްރެސްްޓގެ ފައިާސގެ ޯހދަްނއެދޭ މާއްާދގައި ބަޔާންކުރާ ފަަދއިން ވަނަ  92 ާޤނޫުނގެ އިުޖރާއަުތގެ

  



 

 

 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި(

 ކުރިއަށް ގެންދަން އެދޭގޮތް  މައްސަލަ 

 

 ؛ދަޢުވާކުރުމުގެ ކުރިން ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވައިދުގެ ދަށުން ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީ .1

 ފޮނުވިފައި  ☐

      ފޮނުވާފައި ނުވޭ ☐

 

 ؛މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ބޭނުންނަމަ ހައްލުކުރަން އެދެނީ .2

 ކޯޓުން ބޭރުގައި  ☐

        ޝަރީޢަތުގެ މަރުހަލާގައި ☐

 

 ؛މައްސަލަކުރިއަށް ގެންދަން އެދެނީ  .3

 ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ☐

 އަވަސް ނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ☐

    ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ☐

 

  

އެދައުވާއަށް ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ދައުވާކުރަނީ ފައިސާގެ އަދަދެއް ހޯދަން ކަމަށްވެފައި  .4

 ؛އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ނުބާއްވައި މައްސަލަ ނިންމައިދިނުމަށް 

 އެދެން ☐

 ނޭދެން  ☐

 ؛މައްސަލަ ޝަރިއަތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން މި މައްސަލައިގައި ކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރެއް .5

 ނެރެފައިވޭ ☐

 ނެރެފައި ނުވޭ ☐



 

 

މައްސަލަ އާއި ގުޅުން ހުރި އެހެން މައްސަލައެއް މިކޯޓުގައި ނުވަތަ އެހެން ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުން ދާކަން ނުވަތަ  .6

 ނޫންކަން؛

 ހިނގަމުންދޭ  ☐

 ހިނގަމުން ނުދޭ  ☐

 މައްސަލަ އާއި ގުޅުން ހުރި އެހެން މައްސަލައެއް މިކޯޓުގައި ނުވަތަ އެހެން ކޯޓެއްގައި؛ .7

 ހިނގައި ނިމިފައިވޭ  ☐

 ހިނގާފައި ނުވޭ  ☐

 

 )ފޯމުގެ ތިންވަނަ ބައި(

 ތަމްސީލުކުރުން 

 

  މެދުވެރިކޮށް ވަކީލުޤާނޫނީ  ☐

        އަމިއްލައަށް ☐

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވާކުާރ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތު

   ނަން:  

 އައިޑީކާޑް ނަންބަރު: 

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ 

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންަބރު:

 ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން:

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ މަގާމު:

 
 

 ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް 



 

 

 ގެ/އޮފީހުގެ ނަން:     

 ފަންގިފިލާ:     

 އަތޮޅު:  ރަށާއި

 ފޯނު ނަންބަރު  

 : ނަންބަރުކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ގުޅާނޭ ފޯނު

  :ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި މުއާމަލާތްކުރާނޭ އީމެއިލް   

 

      

 )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ ބައި(

 ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ/ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ/ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:   

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   



 

 

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ގުޅާނޭ ފޯނު

    :ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި މުއާމަލާތް ކުރާނޭ އީމެއިލް ކޯޓުން

 ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރފޯނު

     :އީމެއިލް

 )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ ބައި(

 

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 

 

 

 އިރުޝާދު 



 

 

، ނަމަ ބާވަތުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގައި ވަކި ޚާއްސަ ފޯމެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާ  އޮންނަ އިޚްތިލާފު .1

ޖިސްމާނީ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި  ބާވަތުގެ އެންމެހައި މަދަނީ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާނީ މި ފޯމުންނެވެ.ުު އޮންނަ ިއްޚިތާލފ

 އްސަލަތައް ވެސް ހުށަހަޅާނީ މި ފޯމުންނެވެ.އެހެނިހެން ޓޯޓުގެ މަ

އަތުގެ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގިގޮތް ކަމަށް ދައުވާ ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކުރި ވާގިއާތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ވާގިއާއެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީ .2

 ޔަތްކުރަން ވާނެއެވެ. މަރުހަލާގައި ހެކި ހުށަހަޅަން ފުރުސަތު ނުލިބި ހިނގައިދާނެކަން ދައުވާކުރާ ފަރާތް ރިއާ

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .3

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ. 12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ  ދިވެހި ބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓްގައި، ފޮންޓް ސައިޒް  .4

 .ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ މި ފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެމި ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު  .5

 އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އެދޭނަމަ، ނުވަތަ އެއް ފަރާތްތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް މައްސަލަ  .6

 އެވެ.ރައްދުވާނަމަ، އެއިން ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ވަކިވަކިން ހިމަނަންވާނެ

އަދި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ، ، މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ފަރުދަކުނަމަ އެފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑު )ދިވެހި ރައްޔިތެއް ނޫންނަމަ ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ( .7

ކު ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ، ޤާނޫނަކުން އުފައްދާފައިވާ އިދާރާއެއް ނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ މި ފޯމާއެ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކުންނަމަ، ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން އުފައްދާފައިވާ އިދާރާއަކުންނަމަ، މި ފޯމާއެކު ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކުން  .8

 ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން އުފައްދާފައިވާ އިދާރާއަކުން މައްސަލަ ހުށަޅަން ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

މެއްގެ މާއި އެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއްގެ ބައެއްނަމަވެސް ދިވެހިބަސްނޫން އެހެންބަހަކުން އޮވެފައި އެލިޔުމެއް ނުވަތަ އެލިޔުމިފޯ .9

 ބައެއްގެ ތަރުޖަމާ ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓުން އަންގައިފިނަމަ، ތަރުޖަމާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 އެވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު، މިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.، މުރަކަށް އެދޭނަމަމިފޯމުގައިވާ ދަޢުވާއާއިއެކުގައި ވަގުތީ އަ .10

 

 

 

 

 

 



 

 

c 

– 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެ ދި

 

  
 
 

 
 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 
 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 

 

  02ފޯމު 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

 

 ދައުވާއަށް ރައްދުދިނުމަށް ބޭނުްނވާ ލިޔުން 

  ު04މުޅި ދައުވާއަށް އެއްބަސްވާކަން ބަޔާންކުރާ ފޯމ    ް07ބަޔާންކުރާ ފޯމު ދައުވާއަށް ދިފާޢެއް ހުށަހަޅާކަނ 

  ު06ދައުވާގެ ބަޔަކަށް އެއްބަސްވާކަން ބަޔާންކުރާ ފޯމ   ު10ރައްދުދައުވާ  ފޯމ 

  ު13ފޯމް  -އިތުރު ދައުވާގެ ފޯމ   ު03ފޯމް  -އިޚްތިސާސްއާމެދު އިއުތިރާޒުކުރާ ފޯމ 

 )ުދައުވާއާއި ހަވާލުވިކަން އަންގާ ލިޔުން )އެއީ މިފޯމ 

އެއްބަސްވާނަމަ ނުވަތަ ހޯދަންއެދިފައިވާ ފައިސާަދއްކަންޖެހޭކަމަށް މުޅި ދައުވާއަށް 
 އެއްބަސްވާނަ ނުވަތަ ފައިސާދެއްކުމަށް އިތުރުވަގުތު ބޭނުންާވނަމަ ުހށަހަޅަން ޖެހޭނީ 

ދައުވާއަށް އެއްބަސްވާކަން 
 04ބަޔާންކުރާ ފޯމު 

 ދައުވާގެ ބައަކަށް އެއްބަސްވާނަަމ ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ 
ބަޔަކަށް އެއްބަސްވާ ދައުވާގެ 

 06ފޯމު 

 07ދިފަޢު ހުށަހަޅާ ފޯމު  މުލިދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށް ދިފާއީދައުވާއެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުްނނަމަ ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ 

ދިފާޢު ހުށަހެޅުމަށާއި، ކޯޓުގެ އިުޚތިޞާސާމެދު ސުވާލުއުފައްދަން އެދޭނަމަ އަދި ދިފާޢު 
 ނުމަށް އެދޭނަމަ ހުށަހަޅަންެޖޭހނީހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ދި

 ދައުވާފޯމާ ހަވާލުވިކަމުގެ ލިޔުން
 

 މައުލޫމާތު  ފޯމު ހުށަހަޅާފަރާތުގެ

   -ނަން:
  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު  -ދާއިމީ އެޑުރެސް:

  -އުފަންތާރީޚް:  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް 
 މައްސަލައާއިގުޅޭ ލިޔެކިއުން ފޮނުވަންވީ އެޑުރެސް 

   -އެޑުރެސް:

 ސަމާލުކަމަށް 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  14ދައުވާލިބޭ ފަރާތަށް މި ލިޔުންތައް ލިބުމުން މި ލިޔުން ފުރިހަމަކޮށް ސޮއިކުރުމަށްފަހު 
ކުރި ފޯމުތަކުގެ ތެރެއިން މިފޯމު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. މި ފޯމުގެ އިތުރުން މި ފޯމާ އެކުގައި ކޯޓުން ހަވާލު 

ނާސަބު ފޯމު ނުވަތަ މު އިޚްތިޔާރުކުރި ގޮތާ   ،ފޯމަކުން ދަޢުވާއަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ވަކި ގޮތެއް އިޚްތިޔާރުކޮށް 
ދުވަހުގެ  14އް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ފޯމުތަ  14 ފޯމުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު 

ރު މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބާ ރުގައި މި ދަޢުވާ ނިންމުމުގެ ޒި ހާ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަނާޅައިފިނަމަ ތިޔަފަރާތުގެ ޣައިރު 
 ވަކީލަކާ މުން ގާނޫނީ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މި ފޯމު ލިބު  106ގާނޫނުގެ 

 އި ވެއެވެ.އިތުރު މައުލޫމާތު މި ފޯމުގެ ފަހަތުގައި ބަޔާންކޮށްފަ  މަޝްވަރާކުރުމަށް ލަފާ އަރުވަމެވެ.

 

 

 

 

 



 

 

  -އީމެއިލް އެޑުރެސް:
ވަޓްސް އެޕް ވައިބާރ 
 ޓެލެގުރާމް ނަންަނބރު

 
 -ގުޅޭނެ ފޯނު ނަނަްނބަރު:

 ދޭ ގޮތަކާގުޅޭ ގޮޅީގައި ގާހަނގަ ޖާހާށެވެ.އެ
ދައުވާއާއި ހަވާލުވިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުން އިތުރު  

ހުށަހެޅުމަކާނުލައި ދައުވާއަށް ދިާފޢު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ މުއްދަތު 
 28ރާއްޖޭގެ އެޑުރެހަކަށް ދައުވާ ރައްދުކުރެވޭ ހާލަތުގައި 

ދުވަހަށް ދައުވާރައްދުކުރީ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އެޑުރެހަކަށްނަމަ 
ދުވަހަށް ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު  42

 އުތުރުވެގެންދާނެއެވެ.

 ދައުވާ ދިފާޢުކުރަން ބޭނުން 
 ކޯޓުގެ އިޚޫތިޞާޞާމެދު ސުވާލުއުފައްދަން ބޭނުން 

 ދައުވާގެ ބައެއް ދިފާޢުކުރަން ބޭުނން
 

ދުވަސް ތެރޭގައި ދައުވާއާއި ހަވާލުވިކަމުގެ ލިޔުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ކޯޓުގެ އިޚުތިސާސް  14ދައުވާރައްދުކުރެވުނުތާ 
 ޤަބޫލުކުރީކަމުގައި ބެލެވޭނެ އެވެ. 

)ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަނު ކޮށްފައިވާނަމަ ދައުވާ ރައްދުވާފަރާތުގެ ސޮއި 
 އެމީހެއްގެ( 

)ކުންފުންނެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަހުސެއްގެ މަޤާމާއި ހައިސިއްޔަތު 
 ފަރާތުންނަމަ(

    -ތާރީޚު:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c 

– 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްމީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެދި

 

  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  03ފޯމު 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

 
 
 
 

 ސަބަބު ކޯޓުގެ އިޙްތިސާސްއާއި މެދު ސުވާލު އުފައްދާ 

 

 

 އިޙްތިސާސްއާއި މެދު ސުވާލު އުފައްދާ ގޮތަށް ބާރުދޭ ހެކި 

1.  

2.  

 

 އެދޭ ގޮތް 

 

 

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 



 

 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 

 އިރުޝާދު 

މި ފޯމު ހުށަހަޅާނީ  ދައުވާ ފޯމުގައިވާ ދައުވާއަކީ މިހާރު މި ދައުވާ ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓުގެ ބަދަލުގައި، މި ދައުވާގެ މައްސަލަ  .1

ނީ ބެލޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށެއްގެ ކޯޓަކުން ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ. އެކިއެކި ކޯޓުތަކުން ބެލޭނެ މައްސަލަތައް ލިޔެފައިވަ

ދުވަސް ތެރޭގައި  14ވަނަ ބާބުގައެވެ. މިފޯމު ހުށަހަޅާނަމަ، ލިޔުންތައް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން  4އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ  މަދަނީ

 މި ފޯމު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ވިކަން އަންގާ ލިޔުމެވެ. މި ފޯމު ހުށަހަޅާނަމަ، މި ފޯމުގެ އިތުރުން މިވަގުތު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ދަޢުވާ ފޯމާއި ހަވާލު  .2

 ދައުވާއަށް ރައްދުދޭ އެހެނިހެން ފޯމުތައް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނީ ކޯޓުގެ އިޚްތިސާސްއާ މެދު ކޯޓުން ވަކި ގޮތެއް ނިންމުމުންނެވެ. މި ފޯމު

 ނިންމާނެއެވެ.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓުގެ އިޚްތިސާސްއާ މެދު ކޯޓުން ގޮތެއް  45ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށުގެން ލަސްވެގެން 

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .3

ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު  12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ  ދިވެހި ބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓްގައި، ފޮންޓް ސައިޒް  .4

 ކުލައިންނެވެ.

 .ވާނަމަ މި ފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެމި ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނު  .5

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

` 
 )ކޯޓުގެ ނަން(

 

  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އަހުރެން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވަމެވެ. 

  04ފޯމު 

  

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

 

 ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވާ ގޮތް 

 

 މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތްކަމަށް އެއްބަސްވާގޮތް 

 

 އެދޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  ކުރުމަށް  ޝަރީޢަތް ހިންގުމެއް ނެތި ޙުކުމް 

 އާނ ☐

 ނޫން  ☐

 

 _______/___/___ މިދަޢުވާ އަކީ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ދަޢުވާއެއް ނަމަ އެފައިސާ ދައްކައި ޚަލާސްކުރާނެ ތާރީޚު:

 

 

 މި ދަޢުވާގައި ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ދައްކަން ހުށަހަޅާ ގޮތް:

 

 އެއްފަހަރާ ވަގުތުން  ☐

     ބަޔަށް ބަހާލައިގެން 3ފައިސާގެ ޢަދަދު  ☐

     ބަޔަށް ބަހާލައިގެން 6ފައިސާގެ ޢަދަދު  ☐

     ބަޔަށް ބަހާލައިގެން 12ފައިސާގެ ޢަދަދު  ☐

 

 ފައިސާ ދައްކަން ބޭނުންވަނީ 

     ސީދާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް  ☐

     ކޯޓަށް ☐

 
 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި(



 

 

 ރައްދުކުރަންވީގޮތް ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން 

 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ/ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:

 އެޕާޓްމަންޓް:  

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަްނބަރު:ކޯޓުން ގުޅާނެ ފޯނު

    :ކޯޓުން މުޢާމަލާތް ކުރާނެ އީމެއިލް 

 

 

 )ފޯމުގެ ތިންވަނަ ބައި(

 އިޤުރާރު 



 

 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 

 

 އިރުޝާދު 

ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކަށް ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވެވޭނީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއް  .1

 .އިންނެވެ 11 ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު ގަވާއިދުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ އެދޭނީ ކޯޓުގެ ހުއްދައާ އެކުގައެވެ. ކޯޓުގެ ހުއްދައަށް

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .2

ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު  12، ފަރުމާ ފޮންޓްގައި، ފޮންޓް ސައިޒް މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ ދިވެހި ބަހުން .3

 ކުލައިންނެވެ.

 .މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ މި ފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ .4

 

 

 

 



 

 

c 

& 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެދި

  

 

  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 
 
 

 05ފޯމު 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

 
 
 

 އެދޭ ސަބަބު  ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް  ހިންގުމެއްނެތި  ޝަރިއަތް 
 
 ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާައށް އެއްބަސްވެފައި އޮތުން  ☐

 ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ  ☐

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ރައްދު ދަޢުވާއަށް ނުވަތަ އިތުރު ދަޢުވާައށް ރައްދު ދީފައި ނުވާތީ ☐

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާގެ ލިުޔމެއް ނުވަތަ ދަޢުވާގެ ޖަވާބުގެ ިލޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ☐

 މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ.  

 

 
 ބޭއްވުމެއްނެތި ހުކުމް ކޮށްދިނުމަށް އެދޭނަމަ، ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމް އޮންނަންވީގޮތް  އަޑުއެހުމެއް  ޝަރީޢަތުގެ 

 

 

 ސޮއި

_______________________________________________ 

 ނަން:

______________________________________________ 

 

 އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާ!
 އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާ! 

 

 

 



 

 

 އިރުޝާދު 

ބޭއްވުމެއްނެތި ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ ދިފާއު ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށް ފަހު، އަދި ދައުވާ  އަޑުއެހުމެއް ޝަރީޢަތުގެ .1

 ލިބޭފަރާތުން މުޅި ދައުވާއަށް އެއްބަސްވެފައިވާނަމައެވެ. 
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& 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެ ދި

 

  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ފަރާތް ދަޢުވާލިބޭ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  06ފޯމު 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

 

 

 ދަޢުވާ އާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްބަސްވާ ކަންކަން:

 

 ދަޢުވާ އާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްބަސްނުވާ ކަންކަން:

 

 ދަޢުވާގެ އިންކާރުކުރާ ބަޔަށް އިންކާރުކުރާ ސަބަބު:

 

 އްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތްކަމަށް އެއްބަސްވާގޮތް:މަ 

1. 

2. 

 އެދޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  ކުރުމަށް  އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމެއްނެތި ޙުކުމް އެއްބަސްވާ ބަޔާމެދު ޝަރީޢަތުގެ 

 އާނ ☐

 ނޫން  ☐

 _______/___/___ މިދަޢުވާ އަކީ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ދަޢުވާއެއް ނަމަ އެއްބަސްވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞްކުރާނެ ތާރީޚު:

 

 ހުށަހަޅާގޮތް:ފައިސާއެއް ދައްކަން އެއްބަސްވާނަމަ ފައިސާ ދައްކަން 

 އެއްފަހަރާ ވަގުތުން  ☐

     ބަޔަށް ބަހާލައިގެން 3ފައިސާގެ ޢަދަދު  ☐

     ބަޔަށް ބަހާލައިގެން 6ފައިސާގެ ޢަދަދު  ☐

     ބަޔަށް ބަހާލައިގެން 12ފައިސާގެ ޢަދަދު  ☐

 

 ފައިސާ ދައްކަން ބޭނުންވަނީ 

     ސީދާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް  ☐



 

 

     ކޯޓަށް ☐

 
 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި(

 ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 

 ؛ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ/ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 އެޕާޓްމަންޓް:

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 އެޕާޓްމަންޓް:

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަްނބަރު:ކޯޓުން ގުޅާނޭ ފޯނު



 

 

    :ކޯޓުން މުއާމަލާތްކުރާނޭ އީމެއިލް

 

 )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ ބައި(

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 

 

 އިރުޝާދު 

 ދުވަސް ތެރޭގައި މިފޯމު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  14ލިޔުންތައް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން  .1

ލިބިފައިވާ  ދަޢުވާގެ ބަޔަކަށް އެއްބަސްވެ ދައުވާގެ ބަޔަކަށް އެއްބަސްނުވާނަމަ، އެއްބަސްނުވާ ބަޔާއި ގުޅޭގޮތުން، މިފޯމާއި އެކު .2

 ދުވަސް ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 14ން ފެށިގެން ލިޔުންތައް ލިބުނު ތާރީޚު ،ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ފޯމު

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .3

ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު  12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ  ދިވެހި ބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓްގައި، ފޮންޓް ސައިޒް  .4

 ކުލައިންނެވެ.



 

 

 .ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ މި ފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެމި ފޯމުގައި  .5
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& 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެ ދި

 

  
 
 

 

 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 
 
 
 

  07ފޯމު 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

 މުޅި ދަޢުވާއަށް އަހުރެން އިންކާރު ކުރަމެވެ. 
 

 ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރާ ސަބަބު:
 
 

)މި ފޯމުގެ ފަހަތުގައިވާ އިރުޝާދުތަކުގައި  ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ބަޔާންކުރާ ގޮތްމައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތްކަމަށް 
  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދީގެން މި ބައި ލިޔުމަށް(

 
 
 
 
 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެދޭގޮތް 

 

 

 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި(

 މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން އެދޭގޮތް 

 

 

 ؛ޙައްލުކުރަން ބޭނުންނަމަ ހައްލުކުރަން އެދެނީމައްސަލަ  .8

 ކޯޓުން ބޭރުގައި  ☐

        ޝަރީޢަތުގެ މަރުހަލާގައި ☐

 

 ؛މައްސަލަކުރިއަށް ގެންދަން އެދެނީ  .9

 ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ☐

 އަވަސް ނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ☐

    ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ☐



 

 

 

  

 

 

 )ފޯމުގެ ތިންވަނަ ބައި(

 ތަމްސީލުކުރުން 

 

  މެދުވެރިކޮށް ވަކީލުޤާނޫނީ  ☐

        އަމިއްލައަށް ☐

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވާކުާރ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތު

   ނަން:  

 އައިޑީކާޑް ނަންބަރު: 

 

 ނަމަ  ޤާނޫނީ ވަކީލެއް

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންަބރު:

 ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން:

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ މަގާމު:

 
 

 ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް 

 ގެ/އޮފީހުގެ ނަން:     

 ފަންގިފިލާ:     

 ރަށާއި އަތޮޅު:   

  ނަންބަރު ފޯނު



 

 

 :ލޭންޑް ލައިން

 ކޯޓުން ގުޅާނޭ މޯބައިލް ނަްނބަރު 

       :ކޯޓުން މުއާމަލާތްކުރާނޭ އީމެއިލް

 )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ ބައި(

 ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ/ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 އެޕާޓްމަންޓް:

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 އެޕާޓްމަންޓް:

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 



 

 

  ނަންބަރު:ފޯނު

    :އީމެއިލް

 

 )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ ބައި(

 އިޤުރާރު 

 

 އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 

 

 އިރުޝާދު 

 މުޅި ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރާ ނަމަ ފުރާނީ މިފޯމެވެ.  .6

ދުވަސްތެރޭގައި މިފޯމު ކޯޓަށް  14ކޯޓުގެ އިޚްތިސާސްއަށް އިޢުތިރާޒް ނުކުރާނަމަ، ދަޢުވާގެ ލިޔުންތައް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން  .7

 ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

ކޯޓުގެ އިހްތިޞާޞްއާއިމެދު ސުވާލު އުފައްދާނަމަ ދަޢުވާގެ ދިފާޢުފޯމު ހުށަހަޅާނީ އިހްތިޞާޞްއާއިމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް  .8

 ކަނޑައެޅުމުން، އެކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. 



 

 

 މިފޯމް ފުރުމުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން: .9

 ފްވާ ވާގިއާތައް ވަކިވަކިން ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ.)ހ( ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އިއުތިރާ

 )ށ( ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އިންކާރުކުރާ ވާގިއާތައް ވަކިވަކިން ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ.

)ނ( ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އޭނާއަށް ޔަގީންނުކުރެވޭ ވާގިއާއެއް އޮތްނަމަ އެކަން ޔަގީން 

 ނުކުރެވޭކަން ނުވަތަ އޭގެ ތެދުކަން ކަށަވަރުނުކުރެވޭނަމަ އެކަމެއް ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ.

)ރ( ދައުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ދިފާއުގައި ބޭނުންކުރަން ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކެއްހުރިނަމަ އެލިޔުންތަކަށް ހަވާލާދީ އެކަން 

 ފާހަގަކުރަން ވާނެއެވެ. 

 ތަކަށް އިންކާރުކުރާނަމަ އޭގެ ސަބަބު ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ.)ބ( ދައުވާގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ތުހުމަ

)ޅ( މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވަނީ ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ބުނާގޮތަށް ކަމުގައި ނުވާނަމަ މައްސަލަ 

 ހިނގިގޮތްކަމަށް ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން ބަޔާންކުރާގޮތް ދައުވާފޯމުގައި ލިޔަންވާނެއެވެ. 

ހިނގިގޮތް ކަމަށް ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ބަޔާންކުރި ވާގިއާތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ވާގިއާއެއްގެ މައްޗަށް މައްސަލައިގައި ކަން .10

 ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާގައި ހެކި ހުށަހަޅަން ފުރުސަތު ނުލިބި ހިނގައިދާނެކަން ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން ރިއާޔަތްކުރަން ވާނެއެވެ. 

ން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި ވީނަމަވެސް، ކަނަޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދައުވާގެ ދިފާއު ދައުވާފޯމާ ހަވާލުވިކަން އަންގާ ލިޔު  .11

 ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ދައުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ހުކުމް ކުރެވިދާނެއެވެ.

ފަދަ ދަޢުވާއެއް ކުރާނީ އެކަމަށް  ރައްދު ދަޢުވާއަށް ދިފާޢު ހުށަހަޅާއިރު، ރައްދު ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ އިތުރު ދަޢުވާއެއް ކުރާނަމަ، އެ .12

( އިންނެވެ.  ރައްދު ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ އިތުރު ދަޢުވާއެއް 13ފޯމު ( އިން އަދި އިތުރު ދައުވާ ފޯމު )10ފޯމު ދައުވާ ފޯމު )

 ކުރާނަމަ ދިފާޢު ފޯމާއެކު އެ ފޯމު)ތައް( ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ. 

 ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. ފޯމު މި .13

 ކަޅު ހުންނަންވާނީ  ލިޔުންތައް. ގައެވެ  12 ސައިޒް ފޮންޓް ފޮންޓްގައި، ފަރުމާ ބަހުން، ދިވެހި   ފުރިހަމަކުރާންވާނީ ފޯމު މި .14

 .ކުލައިންނެވެ

 .ނުގަނެވޭނެއެވެ ބަލައި ފޯމު މި ނުވާނަމަ ފުރިހަމަކޮށްފައި މަޢުލޫމާތު ކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަ ފޯމުގައި މި .15

 މި ފޯމު ފުރާއިރު ގާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަންކުރެވިފައިވާނަމަ، މިފޯމުގައި ސޮއިކުރާނީ ޤާނޫނީ ވަކީލެވެ.  .16
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 
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______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 
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ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

 
 
 
 
 
 
 

)މި ފޯމުގެ ފަހަތުގައިވާ އިރުޝާދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދައުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ދިފާޢުއަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދޭ ޖަވާބު 
 ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދީގެން މި ބައި ލިޔުމަށް( 

 
 
 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ސުވާލުކުރަން ހުރިނަމަ އެސުވާލުތައް 
1. 
2. 
 
 
 

 

 އިޤުރާރު 

 

 މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 



 

 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 އިރުޝާދު 

ދުވަހުގެ ެތޭރގައި ދަޢުާވގެ ދިފާުޢއަށް ދަުޢވާކުރާ ފަާރތުން ޖަާވބު  14ދަޢުވާ ކުރާ ަފރާތަށް ދަުޢވާގެ ދިފާޢު ލިބޭ ދުަވހުން ފެށިެގން  .1

 ދޭްނވާނެެއވެ.

ަދއުާވގެ ދިފާުޢަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކޮްނމެ ާވގިާއއަކަށް ެއއްަބސް ާވކަން ނުވަތަ މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރަްނވާނީ ދަުޢވާ ލިބޭ ފަރާތުން  .2

ފަިއވާ ކޮންމެ  އިންކާރުުކރާކަން ވަިކވަކިން ެއނޭގނެ ޮގތަކަށެވެ. މި ފޯމު ފުރިަހމަކުަރންވާނީ ަދޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ދަުއާވގެ ދިފާޢުަގއި ބަޔާންކޮށް

ިއންކާރުކުރާކަން ވަކިވަކިން އެނގޭނެ ގޮަތކަށެވެ. އިންާކރުކުރާަނމަ، ިއންކާރު ކުާރ ސަބަބު ކިާތބީ  ތުހުމަތަކަށް ެއއްަބސް ވާކަން ުނވަތަ

 ހެއްކަށް ނުަވތަ ޝަފަހީ ހެއްކަށް ަހވާާލދީ ބަޔާންުކރަންާވނެެއވެ.

3.  

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .4

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12މާ ފޮންްޓގަިއ، ފޮންޓް ސައިްޒ މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ  ިދވެހި ބަުހން، ފަރު .5

 .މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަ ކުރަްނޖެހޭ މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ މި ފޯމު ަބލައި ނުގަެނވޭެނެއވެ .6
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެދި

 

  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 
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ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

 
 ދު ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ޖަވާބަށް ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތުންދޭ ރައް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ދިފާޢަށް 

 
 
 
 

 ސުވާލެއް ކޮށްފައިވާ ނަމަ އެ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ދައުވާކުރާ ފަރާތުން 
 
 
 
 

 

 

 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި(

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 



 

 

 އިރުޝާދު 

 14ަރއްދު  ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތުން ހުށަެހޅި ަދއުާވގެ ިދފާއަށް ދަުޢވާކުރާ ފަރާުތން ހުށަހެޅި ޖަާވބުގެ ަރްއދުަގއި ދަުޢވާލިބޭ ފަރާުތން ހުަށހަޅާ  .1

 ދުަވސް ތެޭރގައި ކޯޓަށް ހުށަަހޅަން ވާެނއެވެ. 

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .2

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ  ިދވެހި ބަުހން، ފަރުމާ ފޮންްޓގަިއ، ފޮންޓް ސައިްޒ މި ފޯމު  .3

 .މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަ ކުރަްނޖެހޭ މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ މި ފޯމު ަބލައި ނުގަެނވޭެނެއވެ .4
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 
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______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ފަރާތް ދަޢުވާލިބޭ 

 
 

 

 

 

 ރައްދު ދަޢުވާ 
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 ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް 

 
 
 

 ރައްދު ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރުވާ 
 

 ހަމައެކަނި  )ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން އެދޭނަމަ ހޯދަން އެދޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ބާވަތާއި އޭގެ ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ދަޢުވާކުރަނީ
 އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް އެދޭނަމަ،  ހޯދުމަށް ކަމުގައިވެފައި، އެ ފައިސާއާ ގުޅިގެން އަރާފައިވާ ޢަދަދެއް ފައިސާގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ 

މި ތަނުގައި  އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާގެ މިންވަރު މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ކަނޑައަޅާ ވަނަ 92 ޤާނޫނުގެ  މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ 
 ންވާނެއެވެ.(ބަޔާންކުރަ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 )ފޯމުގެ ދެ ވަނަ ބައި( 

 ރައްދު ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 

 ރައްދު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް  ރައްދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ/ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނު

    :އީމެއިލް

 

 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ/ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:   

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރފޯނު

     :އީމެއިލް



 

 

 

 )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ ބައި(

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 

 

 އިރުޝާދު 

 ވެ. މި ފޯމު ހުށަހެޭޅނީ ހަަމއެކަނި ދަުޢވާގެ ބަޔަކަށް އިންާކރުކުރާ ަމއްސަލަތަުކގަާއިއ މުޅި ދަުޢވާއަށް އިންކާރުުކރާ ަމއްސަަލތަކުގައެ  .1

 މި ފޯމު ފުރާިއރު ާގނޫނީ ވަކީލަކު ައއްަޔންކުރެވިަފިއވާނަަމ، މިފޯުމަގއި ސޮއިުކާރނީ ޤާނޫނީ ވަކީެލވެ.  .2

 ަކމަށް ަރއްދު ދަުއވާ ކުރާ ަފރާތުން ބަޔާންކުރި ާވގިއާތަުކގެ ެތރޭަގއި ނުިހމެނޭ ވާިގއާެއްއގެ ަމއްޗަށް ަޝރީއަުތެގ މަްއސަލަިއގައި ކަްނހިނގިގޮތް .3

 މަރުހަާލގައި ހެކި ހުށަަހޅަން ފުުރސަތު ނުލިބި ހިނަގިއދާނެކަން ަރއްދު ދަުއވާުކރާ ފަރާތުން ިރއާޔަތްކުަރން ވާެނެއވެ. 

 ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ.މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ  .4

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ  ިދވެހި ބަުހން، ފަރުމާ ފޮންްޓގަިއ، ފޮންޓް ސައިްޒ  .5

 .މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަ ކުރަްނޖެހޭ މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ މި ފޯމު ަބލައި ނުގަެނވޭެނެއވެ .6
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެ ދި

 

  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 
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 ހުއްދައަށްއެދޭ ކަމުގެ ތަފްސީލު:

 
 
 
 
 

 ހުއްދައަށް އެދޭ ސަބަބު:
 
 
 

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 އިރުޝާދު 

ާގނޫުނގެ ަދށުން އެކަމަކަށް ކޯޓުގެ ުހްއދަ ެއދެންެޖހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފިއާވ މަދަނީ އިުޖރާއަުތގެ ގާނޫުނގެ ދަުށން ނުވަތަ ަމޖަނީ އިުޖރާއަުތގެ  .1

 ހާލަތުގަިއ، އެކަަމށް ޚާްއސަ އެެހން ފޯެމއް ކަނޑަެއޅިފަިއނުާވނަމަ، އެފަދަ ކޮްނމެ ހުްއދަެއއް ހޯދަން އެޭދނީ މި ފޯމުްނނެވެ.

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .2

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12ަހމަކުރާްނވާނީ  ިދވެހި ބަުހން، ފަރުމާ ފޮންްޓގަިއ، ފޮންޓް ސައިްޒ މި ފޯމު ފުރި .3



 

 

 .މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަ ކުރަްނޖެހޭ މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ މި ފޯމު ަބލައި ނުގަެނވޭެނެއވެ .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c 

& 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެދި

 

  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 

 

 

 

  12ފޯމު 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

 

 

 އުނިކުރަން ނުވަތަ އިތުުރކުރަްނ އެދޭ ޚަސްމުގެ މަޢުލޫމާތު
 

 ނަން 
 އައިޑީ ކާޑް ނަންބަރު

 އެޑްރެސް 
 

 ޚަސްމަކު އުނިކުރަން ނުވަތަ ިއތުރުކުރަން އެދޭ ސަބަބު 
 
 
 

 ޚަސްމާ މައްސަލައާ އޮްތ ގުޅުން ނުވަތަ ހައިިސއްޔަތު އުނިކުރަން ނުވަތަ އިތުުރކުރަްނ އެދޭ 
 
 
 

 ޚަސްމަކު އިތުރުކުރަން އެދެނީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެްއގެ ގޮުތގައިޯތ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުަގއިތޯ 

 

 

 

 އިތުރު ކުރަން އެދޭ ޚަސްމަށް ކޯޓު އަމުރު ފޮނުވަންވީ ތަން:
 
 

 އިތުރު ކުރަން އެދޭ ޚަސްމާ ުގޅޭނެ:
 
 ފޯނު:
 

 އީމެއިލް
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

c 

& 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެދި

 

  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 

  އިތުރު ދަޢުވާ 
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 ނަންބަރު



 

 

 
 
 
 
 

 މައްސަލައިގެ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް 
4.   
5.  
6.  

 
 ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރުވާ  

 
 ހަމައެކަނި  ބަދަލު ހޯދަން އެދޭނަމަ ހޯދަން އެދޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ބާވަތާއި އޭގެ ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ދަޢުވާކުރަނީ)ގެއްލުމުގެ 

 އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް އެދޭނަމަ،  ހޯދުމަށް ކަމުގައިވެފައި، އެ ފައިސާއާ ގުޅިގެން އަރާފައިވާ ޢަދަދެއް ފައިސާގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ 
މި ތަނުގައި  އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާގެ މިންވަރު މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ކަނޑައަޅާ ވަނަ  92 ޤާނޫނުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.(
 

 ހުށަހެޅިފައި އޮތް ދަޢުވާއާއި މިދަޢުވާއާއި ހުރި ގުޅުން 
 
 
 
 
 
 

 ދައުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅިއިރު އިތުރު ދަޢުވާ ހުށަހަޅާފައި ނެތްނަމަ އޭގެ ސަބަބު 
 

 

 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 



 

 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 

 

 އިރުޝާދު 

ށް ަޝރީއަުތެގ މަްއސަލަިއގައި ަކންހިނގިގޮތް ަކމަށް ިއތުރު ަދުއވާ ކުރާ ަފރާތުން ބަޔާންކުރި ވާިގއާތަުކގެ ތެޭރަގއި ނުިހމެނޭ ވާިގއާެއއްގެ މަްއޗަ .17

 މަރުހަާލގައި ހެކި ހުށަަހޅަން ފުުރސަތު ނުލިބި ހިނަގިއދާނެކަން އިުތރު ަދުއވާކުރާ ފަރާތުން ިރއާޔަތްކުަރން ވާެނެއވެ. 

 ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ.މި  .18

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ  ިދވެހި ބަުހން، ފަރުމާ ފޮންްޓގަިއ، ފޮންޓް ސައިްޒ  .19

 .ލައި ނުގަެނވޭެނެއވެމި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަ ކުރަްނޖެހޭ މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ މި ފޯމު ބަ  .20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

c 

& 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެ ދި

 

  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
 ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 ދަޢުވާ 
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 މައްސަލައިގެ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް 

ަޚަރދާއި  ކުަރންޖެިހދާނެ ުމސަަތޤުބަުލގައި އަދި ކުރަްނޖެހުނު )މި ތަނުަގއި ދަޢުވާ ުކރާ ފަރާތަށް ލިިބފައިވާ އަނިޔާތަުކގެ ތަފްސީލާއި ދަޢުވާުކރާ ފަރާތުން

 މުސަަތޤުބަުލަގއި ަސބަބުން އަނިާޔގެ ލިބިަފއިވާ ހަށިގަނޑަށް ތަްފޞީލު ހިމަނަްނވާެނއެވެ.( ެގއްލުންތަކުގެ ލިބިފަިއވާ ފަާރތަށް ކުރާ އަދި ދަުޢވާ

 ތާރީޚެްއަގއި ނޫްނކަން .... ފަހުގެ ނުަވތަ އޮތްކަން ފުުރސަތެއް މެުދވެިރވުުމގެ އުނިަކމެއް ނަފްސާީނގޮތުން ނުަވތަ ިޖްސމާނީޮގތުން ނުވަތަ ބޮޑުަބއްެޔއް

 :ތަްފޞީލު އުނިަކމުގެ ނަފްސާނީ ނުަވތަ ޖިްސމާނީ ނުވަތަ ބަީލގެ ހުށަހެިޅދާނެ ދަޢުާވެއއް ގުިޅގެން މިއަނިާޔާއއި

7.  

8.  

 

 ފަރާތުން  ހިނގި  އެކްސިޑެންޓް  އެދޭނަމަ  ދިނުން  ނަގައި  އެކްސިޑެންޓަކާއި ގުޅިގެން ބަދަލު  ފަދަ  ނުރައްކާވާ  ފުރާނައަށް 

 ޙައިސިއްޔަތު  ބަލަހައްޓާ  އެފަރާތްތައް  ފަރާތްތަކާއި  ބަލަހައްޓަންޖެހޭ 

1 

2. 

 

 ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރުވާ 

ހޯަދން ެއދޭ ގެއްލުުމގެ ަބދަލުގެ ާބވަތާއި ޭއގެ ަސބަބު ބަާޔންކުރަްނވާނެެއވެ. އަދި މިދަުޢާވއާިއ  ،)މި ދަުޢވާއާ ގުިޅގެން ެގއްލުުމގެ ަބދަުލ ހޯދަން އެޭދނަމަ 

 ގުިޅގެން ވަގުތީ ބަދަެލއް ނަަގއިިދނުން އެދޭަނމަ އެކަްނ، ސަަބާބއި އެކު ބަޔާްނކުރަން ވާެނެއވެ.(  

 

 

 

 



 

 

 

 

 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި( 

 މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން އެދޭގޮތް 

 

 ޢުވާކުރުމުގެ ކުރިން ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވައިދުގެ ދަށުން ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީ ދަ  .10

 ފޮނުވިފައި  ☐

      ފޮނުވާފައި ނުވޭ ☐

 

 މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ބޭނުންނަމަ ހައްލުކުރަން އެދެނީ  .11

 ކޯޓުން ބޭރުގައި  ☐

        ޝަރީޢަތުގެ މަރުހަލާގައި ☐

 

 މައްސަލަކުރިއަށް ގެންދަން އެދެނީ  .12

 ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ☐

 އަވަސް ނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ☐

    ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ☐

 

     ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގަން އެދެނީ  .13

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ ހަަރދު ☐

 ހަރަދުކޯޓުން ވަޒަންކުރާ ބާވަތުގެ  ☐

 

ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ދައުވާކުރަނީ ފައިސާގެ އަދަދެއް ހޯދަން ކަމަށްވެފައި އެދައުވާއަށް ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން އެއްބަށްވެއްޖެނަމަ  .14

 މައްސަލަ ޝަރީޢަތް ނުހިނގައި ނިންމައިދިނުމަށް 

 އެދެން ☐



 

 

 ނޭދެން  ☐

 )ފޯމުގެ ތިންވަނަ ބައި(

 ތަމްސީލުކުރުން 

 

 މެދުވެރިކޮށް  ވަކީލުޤާނޫނީ  ☐

        އަމިއްލައަށް ☐

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވާކުާރ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތު

   ނަން:  

 އައިޑީކާޑް ނަންބަރު: 

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ 

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންަބރު:

 އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން:ތަމްސީލުކުރާ 

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ މަގާމު:

 
 

 ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް 

 ގެ/އޮފީހުގެ ނަން:     

 ފަންގިފިލާ:     

 ރަށާއި އަތޮޅު:   

  ނަންބަރު ފޯނު

 ލޭންޑް ލައިން:

 މޯބައިލް ނަްނބަރު

       :އީމެއިލް



 

 

 ބައި()ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ 

 ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ/ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނު

    :އީމެއިލް

 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ/ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:   

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރފޯނު

     :އީމެއިލް

 

 )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ ބައި(



 

 

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 

 

 ފޯމު ފުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު 

ށް ަޝރީއަުތެގ މަްއސަލަިއގައި ަކންހިނގިގޮތް ަކމަށް ިއތުރު ަދުއވާ ކުރާ ަފރާތުން ބަޔާންކުރި ވާިގއާތަުކގެ ތެޭރަގއި ނުިހމެނޭ ވާިގއާެއއްގެ މަްއޗަ .21

 މަރުހަާލގައި ހެކި ހުށަަހޅަން ފުުރސަތު ނުލިބި ހިނަގިއދާނެކަން އިުތރު ަދުއވާކުރާ ފަރާތުން ިރއާޔަތްކުަރން ވާެނެއވެ. 

 ފަންނީ  ހިދުމަުތގެ ސިްއހީ ގަބޫލުކުރާ ިއދާާރއިން ަދއުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ދަުޢާވއެްއަގއި ގުޅޭ އަނިާޔައކާއި ޖިްސމާނީ ލިބޭ ގަނަޑށްހަށި .22

 ނިޔާއާ އަ  ބަޔާންުކރާ ދަޢުާވަގއި ކަމަށް ައނިޔާ ިލބުނު ަހށިގަނޑަށް އޭާނގެ ،ރިޢާޔަތްކުާރނަމަ  ފަރާތުން ދަުޢވާުކރާ ހެިކބަހަށް މަަސއްކަތްތެިރއެްއގެ

 .ވާެނެއވެ ހުށަހަޅަން އެކު މިފޯމާއި ރިޕޯޓު ަތއްޔާރުކޮށްަފިއވާ  އެފަރާތުން ގުޭޅގޮތުން

 ބަލަަހއްޓަްނޖެހޭ ަފރާތުން ހިނގި އެކްސިެޑންޓް އެދޭަނމަ  ދިނުން  ަނގައި އެކްސިެޑްނޓަކާއި ުގޅިެގން ަބދަލު ފަދަ ނުަރއްކާވާ  ފުރާނައަށް  .23

 ވާނެެއވެ. ފޮުނވަން އެކު މިފޯާމއި އަިއޑީކާޑުެގ ކޮޕީއެއް ފަރާތްތަުކގެ އެ ފަރާތްތަކާއި

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .24

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ  ިދވެހި ބަުހން، ފަރުމާ ފޮންްޓގަިއ، ފޮންޓް ސައިްޒ  .25

 .ކުރަްނޖެހޭ މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ މި ފޯމު ަބލައި ނުގަެނވޭެނެއވެމި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަ  .26
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 މައްސަލައިގެ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް 
9.  

10.  
11.  

 

 ލިބުނު އިދާރީ ފިޔަވަޅުގެ ތަފްޞީލު ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން ހައްޤަކަށް އުނިކަން 
 
 
 

 މަތީގައިވާ ފިޔަވަޅު ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން އަޅާފައިވަނީ ޤާނޫނީ އިމުގެތެރެއިން ކަމުގައި ނުދެކޭ ސަބަބުތައް 
1.  
2.  

 

 ޖުޑީޝަލް ރިވިއުގެ ދަޢުވާ ކޯޓުގައި އުފުލައިގެން މެނުވީ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދެން ނެތްކަމުގައި ދެކޭ ސަބަބު 

 
 

 ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރުވާ ނުވަތަ ފަރުވާތައް 
1. . 
2.  

 
 މަތީގައިވާ ފަރުވާތައް ހޯދައިދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ ސަބަބުތައް 

1.  
2.  



 

 

  



 

 

 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި(

 މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން އެދޭގޮތް 

 

 ދަށުން ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީ ދަޢުވާކުރުމުގެ ކުރިން ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވައިދުގެ  .15

 ފޮނުވިފައި  ☐

      ފޮނުވާފައި ނުވޭ ☐

 

 މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ބޭނުންނަމަ ހައްލުކުރަން އެދެނީ  .16

 ކޯޓުން ބޭރުގައި  ☐

        ޝަރީޢަތުގެ މަރުހަލާގައި ☐

 

 މައްސަލަކުރިއަށް ގެންދަން އެދެނީ  .17

 ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ☐

 ނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުންއަވަސް  ☐

    ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ☐

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 )ފޯމުގެ ތިންވަނަ ބައި( 

 ތަމްސީލުކުރުން 

 

  މެދުވެރިކޮށް ވަކީލުޤާނޫނީ  ☐

        އަމިއްލައަށް ☐

 

 ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތުޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވާކުާރ ފަރާތް 

   ނަން:  

 އައިޑީކާޑް ނަންބަރު: 

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ 

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންަބރު:

 ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން:

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ މަގާމު:

 
 

 އެޑްރެސް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ 

 ގެ/އޮފީހުގެ ނަން:     

 ފަންގިފިލާ:     

 ރަށާއި އަތޮޅު:   

  ނަންބަރު ފޯނު

 ލޭންޑް ލައިން:

 މޯބައިލް ނަްނބަރު

       :އީމެއިލް

 )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ ބައި(



 

 

 ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 

 އިދާރާތައް ދަޢުވާލިބޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާ ނުވަތަ  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ/ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނު

    :އީމެއިލް

 

އިތުރުުކރާނަމަ ަމތީގަިއވާ މަޢުޫލމާތު ތިިރއަށް  ަފރާތްތައްދަޢުވާލިބޭ )

    (ނަކަލުކުރަްއވާ

 ނަން:

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު:

 

 އެޑްރެސް 

 އިދާރާ ހުރި ތަނުގެ ނަން:    

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 : ނަންބަރފޯނު

  :އީމެއިލް

 

އިުތުރކުރާނަމަ މަީތަގއިވާ  ދަޢުވާލިބޭ ދައުލަުތގެ ިއދާރާަތއް)

    (ނަކަލުކުަރއްވާމަޢުލޫމާތު ތިިރއަށް 

 )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ ބައި(



 

 

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އިރުޝާދު 



 

 

މައްސަލައިގައި ކަންހިނގިގޮތް ކަމަށް އިތުރު ދައުވާ ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކުރި ވާގިއާތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ވާގިއާއެއްގެ  .27

މައްޗަށް ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާަގއި ހެކި ހުށަހަޅަްނ ފުރުސަތު ނުލިބި ިހނގައިދާނެކަްނ އިތުުރ ދައުވާކުރާ ފަރާތުން 

 ރިއާޔަތްކުރަން ވާނެއެވެ. 

ޝަލް ރިވިއުގެ ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅޭނީ، ހުށަހަޅާ ދަޢުވާ އެމަްއޗަށް ބިނާވެފައިވާ އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅި ތާރީޚުން ޖުޑި .28

 ވަސް ުދވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.  3ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

މަވެސް މިފޯމުން ވަސް ފާއިތުވެފައިވާނަ 3ތިރީގައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  .29

 ޖުޑިޝަލް ރިވިއުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 )ހ( ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ދަޢުވާ ހުށަނޭޅުނު އެކަށީގެންވާ ސަަބބުަތކެއް ހުރކަމަށް ކޯޓަށް ސާބިދުކޮްށދެވުން. 

 .މަސް ދުވަހުގެ ފަހުންެވސް ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުެގ އިދާރާއިން އިއުތިރާޟުނުކުރުން 3)ށ( 
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެ ދި

 

  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް)ތައް(

 
 

 

 
 
 
 

  16ފޯމު 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

 
 
 
 
 
 

 މަރްހޫމްގެ؛

 ނަން  .1

 އެޑްރެސް  .2

 ނަންބަރު ކާޑު އައިޑީ .3

 

 މަރު ސާބިތު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހެކިން ނުވަތ ލިޔުމުގެ ތަފްސީލު:

1 

2 

 

 ވާރިސުންގެ ތަފްސީލު:

 )މަރުހޫމާއި އޮތް ގުޅުން އެނގޭގޮތަށް(ނަމާއި އައިޑީކާޑު ނަންބަރު  .1

 

 

 ތަރިކައިގައި ހުރި މުދަލާއި ފައިސާގެ ތަފްޞީލު:

 

 

 ތަރިގައިގައި ހުރި މުދާ ހުރި ތަންތަނާއި އެމުދާ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ފަތާތްތައް:

1 . 

2 . 



 

 

 

 )އެނގި ހުރި މިންވަރަކުން(ތަރިކައިގައި ހުރި ލިބެން ހުރި ދަރަނީގެ މައުލޫމާތު 

 

 

 )އެނގި ހުރި މިންވަރަކުން(ރިކައިގައި ހުރި ދައްކަން ހުރި ދަރަނީގެ މަޢުލޫމާތު ތަ 

 

 

ތަރިކައިގައި ހުރި މުދަލުގެ ތެރެއިން ރަހުނެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އިލްތިޒާމެއް އުފެދިފައިވާ މުދަލެއް ހުރިނަމަ އެ 

 )އެނގި ހުރި މިންވަރަކުން(މައުލޫމާތު

 

 

 

އޭގެ ތަފްސީލު އަދި  ތެރެއިން އާމްދަނީ ލިބިލިބި ހުރި މުދަލެއް ހުރި ނަމަ ތަރިކައިގައި ހިމެނޭ މުދަލުގެ 

 )އެނގި ހުރި މިންވަރަކުން(އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު އައްޔަންކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ތަފްސީލު 

 

 

 

 އެދޭގޮތް 

 

 ތަރިކަ މުދާ ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ައމުރަކަށް އެދޭކަން ނުވަތަ ނޫްނކަން .1

 އެދެން  ☐

     ނޭދެން ☐



 

 

ގޮތާއި މެދު ތަރިކައިަގއި ހުރި މުދާ ބަލަހައްޓާނޭ  ،ހަމައަށް ިނންމުމާ ކޯޓުން މައްސަލަ ތަރިކަިއގެ .2

 ހުށަހަޅާ ގޮތް:

 

ގޮތަާކއި މެދު ހުށަހަޅާގޮތް އަދި އެގޮތަށް ހުށަހަޅާ ދަރަނިަތކާމެދު އަމަލުކުރާނޭ  ނިޔާވެފަިއވާ ފަރާތުގެ .3

 ސަބަބު:

 

ޮގތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މީހުންނާއި ދަރިންގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަަކށް ފައިސާ ޝަރުއީ ނިޔާވެފަިއވާ ފަރާތް  .4

 އަދަދު ކަމަށް ހުށަހަޅާ ގޮތް:ނަގާނެ ގޮތާއި އެކަމަށް ކުރަްނޖެހޭ ހޭދައިގެ 

 

 ކުރިން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު އަްއޔަންކޮށްފައި ުނވާނަމަ؛ .5

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު ައއްޔަން ކުރަން ބޭނުންވޭ   ☐

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު އަްއޔަން ކުރަން ބޭނުމެއްނުވޭ  ☐

 

 މި މައްސަލައާއި ގުިޅގެން އެޭދ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް:  .6

 

 

 )ފޯމުގެ ތިންވަނަ ބައި(

 ތަމްސީލުކުރުން 

 

  މެދުވެރިކޮށް ވަކީލުޤާނޫނީ  ☐

        އަމިއްލައަށް ☐

 



 

 

 މީހަކު ދަޢުވާކުާރ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތުޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން 

   ނަން:  

 އައިޑީކާޑް ނަންބަރު: 

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ 

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންަބރު:

 ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން:

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ މަގާމު:

 
 

 މްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް ތަ

 ގެ/އޮފީހުގެ ނަން:     

 ފަންގިފިލާ:     

 ރަށާއި އަތޮޅު:   

  ނަންބަރު ފޯނު

 ލޭންޑް ލައިން:

 މޯބައިލް ނަްނބަރު

       :އީމެއިލް

 )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ ބައި(

 ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 

 )އެނގޭ މިންވަރަކުން(  ވާރިސުންގެ މަޢުލޫމާތު 

 ނަން: .1

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 

 ނަން: .2

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 



 

 

 ޢުމުރު: 

 ނިޔާވީ ފަރާތާއި ހުރި ގުޅުން: 

 

 އެޑްރެސް  ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 : ނަންބަރުފޯނު

 ޢުމުރު: 

 ނިޔާވީ ފަރާތާއި ހުރި ގުޅުން: 

 

 އެޑްރެސް  ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނު

 )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ ބައި(

 

 

 

 

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

ހުރި މިންވަރަކުން އެފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރިއަށް އިތުރު ކުރުމަށް()އިތުރު ވާރިސުން ތިބި ނަމަ އެނގި   



 

 

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 

 އިރުޝާދު 

 ާވރިސުން ހުށަހެުޅމަށް ކޯޓަށް ަމއްސަލަ ތަރިކަިއގެ ތެރޭަގއި ދުވަހުގެ  180 ފެިށގެން ތާީރޚުން ނިޔާވި މަރުޫހމް ،ަނމަ ނެތް އުުޒރެއް މަުގބޫލު .30

 .މަަސއްކަތްކުރަްނވާެނެއވެ

 .ފަރާތަކަެށވެ އޮތް މަސްލަަހތު ނުވަތަ ާވރިަސކަށް ހުށަެހޅޭނީ ަމއްސަލަ ތަރިކަިއގެ .31

 ރާޒުނެތްަކމުގެ ލިޔުެމއް މިޯފމާއެުކ ހުށަހަޅަން ާވނެެއވެ. ތައިަގިއގައި ިހމެނޭ ެއއްެވސް ުމދަލެއް ރަހުނުކުެރވިަފއިާވނަމަ ރަުހނުވީ ަފރާތުެގ އިއުތި  .32

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .33

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ  ިދވެހި ބަުހން، ފަރުމާ ފޮންްޓގަިއ، ފޮންޓް ސައިްޒ  .34

 .ފުރިަހމަ ކުރަްނޖެހޭ މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ މި ފޯމު ަބލައި ނުގަެނވޭެނެއވެމި ފޯމުަގއި  .35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c 

& 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 
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______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 
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 ބައިކުރަންއެދޭ ގޯތި ނުވަތަ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ބައިކުރަން އެދޭ ތަން: .1

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: .2

 ބާވަތް:  .3

 ބަންޑާރަ ގޯތި ☐

 އަމިއްލަ ގޯތި ☐

  އެއްމެދު އިމާރާތެއް ☐

  އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ބައެއް ☐

 އެހެނިހެން  ☐

 މަތީގައިވާ ބައިތަކަށް ނިސްަބތްުނކުރެވޭ ތަނެއް ނަމަ އެތަނުގެ ބާަވތް:

 އެޑްރެސް:  .4

ނުވަތަ މިލްުކވެރިކަުމގެ ނުވަތަ އެނޫންވެސް މައްަސލައެއް ކޯުޓަގއި މިގޯތި ނުވަތަ ތަނާއި ގުޅޭ ަތރިކަިއގެ  .5

 ހިނގަމުންދާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

 ހިނގަމުންދޭ  ☐

 ހިނގަމުން ނުދޭ  ☐

 ކޯޓުގައި ހިނގި މައްސަލަ ނިމިއްޖެ ☐

 ތަރިކައިގެ ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލަ ހިނގި ކޯޓުގެ ނަން:

 ގަޒިއްޔާ ނަންބަރު: 

 ތަރިކައިގެ ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 



 

 

ތަރިކައިގެ ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލަ މަތީގައިވާ ކޯޓުން ނިންމައި ބެހެނެވެރިންގެ ނަމުގައި އާ ރަޖިސްޓްރީ 

 ހަދާފައިވާކަން ނުވަތަ ޫނންކަން 

 އާ ރަޖިސްޓްރީ ވަނީ ހަދާފައި  ޝަރީޢަތް ނިންމައި ތަރިކަިއގެ ބެހެނެވެރިންގެ ނަމުގައި ☐

 ޝަރީޢަތް ނިމުނު ނަމަވެސް ތަރިކައިގެ ބެހެނެވެރިންގެ ނަމުަގއި އާ ރަޖިސްޓްރީ އަދި ހަދައި ނުދޭ. ☐

 

 ބައިކުރަން އެދޭ ގޯތީގެ ނުވަތަ ަތނުގެ ބެހެނިވެރިންގެ މަުޢލޫމާތު  .6

 ބެހެނެވެރިން އެއްބަސް ވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  ބައިކުރަން އެދޭ ގޯތި ނުވަތަ ތަްނ ވަކިގޮތަކަށް ބައިކުރުމަށް ހުރިހާ  .7

 އެއްބަސްވޭ  ☐

 )މިފޯމާއި އެކު އެއްބަސްވާގޮތުގެ ޗާޓު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ( އެއްބަސްވާ ގޮތް :

 އެއްބަސް ނުވޭ  ☐

 އެއްބަސް ނުވާނަމަ ހުރިހާ ބެހެެނވެރިން އެއްބަސްވާނޭ ސުލްހަވެރި ގޮތެއްކަމަށް މިފޯމު ހުށަހާޅަ ަފރާތުން

 ހުށަހަޅާ ގޮތް:

 
 އެދޭގޮތް 

 
 )ގޯތި ބައިކުރުމަށް އެދޭގޮތުގެ ޗާޓު މިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ( ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ގޯތި ބައި ުކރުމަށް އެދޭގޮތް:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 )ފޯމުގެ ތިންވަނަ ބައި( 

 ތަމްސީލުކުރުން 

 

  މެދުވެރިކޮށް ވަކީލުޤާނޫނީ  ☐

        އަމިއްލައަށް ☐

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވާކުާރ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތު

   ނަން:  

 އައިޑީކާޑް ނަންބަރު: 

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ 

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންަބރު:

  ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން:ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ މަގާމު:

 
 

 ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް 

 ގެ/އޮފީހުގެ ނަން:     

 ފަންގިފިލާ:     

 ރަށާއި އަތޮޅު:   



 

 

  ނަންބަރު ފޯނު

 ލޭންޑް ލައިން:

 މޯބައިލް ނަްނބަރު

       :އީމެއިލް

 )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ ބައި(

 ރައްދުކުރަންވީގޮތް ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން 

 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ/ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނު

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ/ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:   

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ނަންބަރ ފޯނު



 

 

    :އީމެއިލް

 

 

     :އީމެއިލް

 

 )ފޯމުގެ ފަސްވަނަ ބައި(

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:މަޤާމް 

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 

 

 އިރުޝާދު 

 .ފަާރތަކަށެވެ ޮއތް އެިބމުގެ ަމއްޗަށް ަމސްލަހަތު ހުށަހެޅޭނީ ަމްއސަލަ ބިން ަބއިކުުރމުގެ .36

 ބިން ރަހުނުުކެރވިފަިއވާަނމަ ރަހުުނވީ ަފރާތުގެ އިއުިތރާޒުނެތްަކުމގެ ލިޔުމެއް ިމފޯމާއެކު ހުށަަހޅަން ާވނެެއވެ.  .37

 މި ފޯމު ފުރުން ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ. .38

 ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. ގައެވެ. ލިޔުންތައް 12މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ  ިދވެހި ބަުހން، ފަރުމާ ފޮންްޓގަިއ، ފޮންޓް ސައިްޒ  .39



 

 

 .މި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަ ކުރަްނޖެހޭ މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ މި ފޯމު ަބލައި ނުގަެނވޭެނެއވެ .40
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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެ ދި

 

  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 ހުށަހަޅާ އިބާރާތް: 
 
 
 

  18 ފޯމު 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

 
 
 
 
 

 ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ: 

 މުދަލުގެ ބާވަތް  .8

 ބަންޑާރަ ގޯތި ☐

 އަމިއްލަ ގޯތި ☐

 ނުވަތަ އިމާރާތުން ބައެއްއެއްމެދު އިމާރާތެއް  ☐

 ޕާޓްމަންޓްއެ ☐

 މަތީގައިވާ ގޮޅިތަކުންކުރެ ގޮޅިއެއްގައި ފާހަގަ ޖެއްސެވިނަމަ؛

 )ރަޖިސްޓްރީގެ ސައްޙަ ކޮޕީއެއް މިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ( )ހ( ތަނުގެ ރަޖސްޓްރީ ނަްނބަރު: 

 )ށ( ތަނުގެ އެޑްރެސް:

 )ނ( ދިރިއުޅޭނެ އެހެން ތަނެއް އޮތްނަމަ އެތަނުގެ އެޑްރެސް / ހުރި ތަން އަދި ތަފްޞީލު:

 އެހެން މުދަލެއް. ☐

 އެހެން މުދަލެއް ނަމަ އެމުދަލުގެ 

 ( ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:)ހ

 )ށ( މުދާ ހުރި ތަން:

 )ނ( މުދަލުގެ ތަފްސީލު:

 

 މުދަލުގެ އަތުގެ ވެރިކަން އޮތް ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު: .9

 ފުރިހަމަ ނަން:

 އަިއޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 



 

 

 އެޑްރެސް:

 ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 

 

އެއްވެސް ރަހުނެއް ނުވަތަ ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްހުށަހަޅާ މުދަލުގެ މައްޗަށް 

 އެނޫންވެސް އިލްތިޒާމެއް އުފެދިފައިވާނަމަ އޭގެ ތަފްޞީލު:

 

 ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްހުށަހަޅާ މުދާ ހުރީ އެހެންފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން:

 

ނުވަތަ ބިމެއްގެ ބައެއް ނުވަތަ އިމާރާތެއް ނުވަތަ އިމާރާތެއްގެ ބައެއް ނަމަ ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދެނީ ބިމެއް 

 ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދޭ ފަރާތުގެ ބިމުގެ ތަނަވަސްކަންހުރިނެތް ގޮތުގެ ތަފްޞީލު: 

 

 
 އެދޭގޮތް 

  



 

 

 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި( 

 ތަމްސީލުކުރުން 

 

  މެދުވެރިކޮށް ވަކީލުޤާނޫނީ  ☐

        އަމިއްލައަށް ☐

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވާކުާރ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތު

   ނަން:  

 އައިޑީކާޑް ނަންބަރު: 

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ 

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންަބރު:

 ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން:ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް 

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ މަގާމު:

 
 

 ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް 

 ގެ/އޮފީހުގެ ނަން:     

 ފަންގިފިލާ:     

 ރަށާއި އަތޮޅު:   

  ނަންބަރު ފޯނު

 ލޭންޑް ލައިން:

 މޯބައިލް ނަްނބަރު

       :އީމެއިލް

 )ފޯމުގެ ތިންވަނަ ބައި(



 

 

 ވަސިއްޔަތުން ދޭ ފަރާތާއި ލިބޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިބަ ނުވަތަ 

 

 ހިބަ ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ލިބޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  ހިބަ ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިއަކު ހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  18

 ނެތް  ☐

 އެބަހުރި ☐

 އެކުދިންގެ ނަން އަދި އެޑްރެސް: 

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ/ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނު

    :އީމެއިލް

 

 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ެދނީ ބިމެއް ނުވަތަ 

އިމާރާތެއް ނުވަތަ އިމާރާތުގެ ބަެއއްނަމަ ހިބައިން 

ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދޭ ފަރާތާ ލިބޭ ފަރާތާ ހުރި 

 ގުޅުން: 

 އެފަރާތުގެ އަނބިމީހާ ނުވަަތ ފިރިމީހާ ☐

 އެފަރާތުގެ މަންމަ ނުވަތަ ަބއްޕަ ☐

 އެފަރާތުގެ ދަރިއެއް ☐

 އެފަރާތުގެ މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރި ☐

ހިބައިގައި ނުހިމެނޭ، އަނބިމީާހ، ފިރިމީހާ، މަންމަ، 

ބައްޕަ، އުފަންދަރި، މަރުވެފައިވާ އުފަންދަރީގެ، 

އަހަރުނުވާ ދަރިްނގެ މަޢުލޫމާތު: )ިމ  18އުމުރުން 

ބައިގައި ތަފްސީލް ބަޔާންކުރުމުަގއި އެ ފަރާތްތަކުގެ 

 ވަސްކަން ހިމަނަންާވެނއެވެ.(ބިމުގެ ތަނަ

 

 

 

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ/ދާއިމީ



 

 

 ގޭގެ ނަން:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރފޯނު

     :އީމެއިލް

 

 )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ ބައި(

 އިޤުރާރު 

 

 ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.މިފޯމުގައި 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ޚުތާރީ

_______________________________________________ 

 



 

 

 

 އިރުޝާދު 

ޔުެމއް ހިބަިއން ނުވަތަ ވަިސއްޔަތުން ދޭ ބިން ނުވަތަ ތަން ުނވަތަ ުމދާ ރަހުނުުކރެވިަފއިާވނަމަ ރަުހނުވީ ަފރާތުގެ އިއުިތރާޒުެނތްކަމުގެ ލި .41

 މިފޯާމއެކު ހުށަހަޅަން ވާެނއެވެ. 

 ެއެދވިެގންަވނީ ކޮމްޕިުއޓަރުންނެވެ.މި ފޯމު ފުރުން  .42

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ  ިދވެހި ބަުހން، ފަރުމާ ފޮންްޓގަިއ، ފޮންޓް ސައިްޒ  .43

 .ެނެއވެމި ފޯމުަގއި ފުރިަހމަ ކުރަްނޖެހޭ މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ މި ފޯމު ަބލައި ނުގަެނވޭ .44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c 

& 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެ ދި

 

  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
 ހުށަހަޅާ ފަރާތް މައްސަލަ 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް 
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 މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރަން ހުށަހަޅާ މުދަލުގެ ތަފްޞީލު 

 މުދަލުގެ ބާވަތް  .10

 ބަންޑާރަ ގޯތި ☐

 އަމިއްލަ ގޯތި ☐

 އެއްމެދު އިމާރާތެއް  ☐

 އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ބައެއް  ☐

 މަތީގައިވާ ގޮޅިތަކުންކުރެ ގޮޅިއެއްގައި ފާހަގަ ޖެއްސެވިނަމަ؛

 )ގޯތީގެ ސައްޙަ ކޮޕީއެއް މިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ( )ހ(. ގޯތީގެ ރަޖސްޓްރީ ނަންަބރު: 

 )ށ(. ގޯތީގެ އެޑްރެސް:

 އެހެން މުދަލެއް. ☐

 އެހެން މުދަލެއް ނަމަ؛

 ލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަްނބަރެއް ވާނަމަ އެ ނަންބަރު )ހ( އެމުދަ

 )ށ( އެމުދަލުގެ ބާަވތާއި ތަފްީޞލު

 
 މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަންބޭނުންވާ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި:

 
 

 ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހާޒިރުކުރަންއެދޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު 
 

 
 
 
 އެދޭގޮތް 



 

 

 
 
 
 

 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި( 

 ތަމްސީލުކުރުން 

 

  މެދުވެރިކޮށް ވަކީލުޤާނޫނީ  ☐

        އަމިއްލައަށް ☐

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވާކުާރ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތު

   ނަން:  

 އައިޑީކާޑް ނަންބަރު: 

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ 

 ހުއްދައިގެ ނަންަބރު:ވަކާލާތުކުރުމުގެ 

 ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން:

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ މަގާމު:

 
 

 ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް 

 ގެ/އޮފީހުގެ ނަން:     

 ފަންގިފިލާ:     

 ރަށާއި އަތޮޅު:   

  ނަންބަރު ފޯނު

 ލޭންޑް ލައިން:



 

 

 މޯބައިލް ނަްނބަރު

       :އީމެއިލް

 )ފޯމުގެ ތިންވަނަ ބައި(

 މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ/ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނު

    :އީމެއިލް

 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ/ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:   

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރފޯނު

     :އީމެއިލް



 

 

 

 

 )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ ބައި(

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 

 

 އިރުޝާދު 

 .ފަރާތަކަެށވެ އޮތް މިލްކުވެރިަކން ސާިބތުކުރަން އެެދވޭނީ ަމސްލަހަތު .45

 މި ފޯމު ފުރުން ެއދެިވގެްނވަނީ ކޮމްިޕއުޓަރުންެނވެ.  .46

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ކަޅު ކުލައިންެނވެ. 12މި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާްނވާނީ  ިދވެހި ބަުހން، ފަރުމާ ފޮންްޓގަިއ، ފޮންޓް ސައިްޒ  .47

 .ފޯމުަގއި ފުރިަހމަ ކުރަްނޖެހޭ މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުވާަނމަ މި ފޯމު ަބލައި ނުގަެނވޭެނެއވެމި  .48

 

 

 



 

 

c 

& 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެ ދި

 

 

  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 
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 މައްސަލައިގެ ބާވަތް 

1.   ްބިން ވިއްކުނ 

2.   ްބިމުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަުލކުރުނ 

3.   ްރަޖިސްޓަރީ ބަދަލުކުރުނ 

 

 ވިއްކާމީހާގެ ބިމުގެ ތަނަވަސްކަްނ ހުރިނެތް ގޮތް:

 

 އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިންނާއި ޝަރުޢީގޮތުން ަބލަްނޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ތަފްސީލު: 18ވިއްކާމީހާގެ 

 

 ތަން ރަހުނުކޮށްފައި އޮްތނަމަ ތަްފސީލު:

 

 ތަން ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ނަމަ އެކަމުގެ ތަފްސީލު:  

 

 ތަނުގެ އަތުގެ ވެރިކަން އޮތް ފަާރތުގެ ތަފްސީލު:

  

 

 ވިއްކަން ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރަން އެދޭ ބިމުގެ ތަފްޞީލު:

 ބިމުގެ ބާވަތް:  .1

 ިބަންޑާރަ ގޯތ 



 

 

 އަމިއްލަ ގޯތި ☐

  އެއްމެދު އިމާރާތެއް ☐

  ުއިމާރާތުގެ ބައެއްއެއްމެދ  
 

 އިމާރާތެއް ނުކުރާ ހުސްބިމެއް ☐

 ބިމުގެ އެޑްރެސް  .2

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނަން: 

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ވިްއކާ ޯގއްާޗއިެބގޭ ެއއްވެސް މައްސަލަެއއް ެއއްވެސް ކޯޓެއް ގައި ހިނގަމުންދާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން .3

  ޭހިނގަމުންދ 

 ހިނގަމުން ނުދޭ  ☐

 ެކޯޓުގައި ހިނގި މައްސަލަ ނިމިއްޖ 

 މައްސަލަ ހިނގި ކޯޓުގެ ނަން:

 ގަޒިއްޔާ ނަންބަރު: 

 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 

 
 އެދޭގޮތް 

 
 

  

 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި(

 ތަމްސީލުކުރުން 



 

 

 

  މެދުވެރިކޮށް ވަކީލުޤާނޫނީ  ☐

        އަމިއްލައަށް ☐

 

 ވަކީލަކު އައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވާކުާރ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތު ޤާނޫނީ

   ނަން:  

 އައިޑީކާޑް ނަންބަރު: 

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ 

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންަބރު:

 ނަން:ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ 

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ މަގާމު:

 
 

 ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް 

 ގެ/އޮފީހުގެ ނަން:     

 ފަންގިފިލާ:     

 ރަށާއި އަތޮޅު:   

  ނަންބަރު ފޯނު

 ލޭންޑް ލައިން:

 މޯބައިލް ނަްނބަރު

       :އީމެއިލް

 

 

 



 

 

 

 

 

 )ފޯމުގެ ތިންވަނަ ބައި(

 ރައްދުކުރަންވީގޮތް ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން 

 

ބިން ވިއްކަން ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރަން އެދޭ 

 ފަރާތުގެ 

އެފަރާތަކަށް ބިން ވިއްކަން ނުވަތަ އެފަރާތެއްގެ ނަމަށް 

 މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރަން އެދޭ ފަރާތުގެ 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 އެޑްރެސް ދާއިމީ 

 ގޭގެ ނަން:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 އެޑްރެސް  ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނު

    :އީމެއިލް

 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 އެޑްރެސް  ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 އެޑްރެސް  ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރފޯނު

     :އީމެއިލް



 

 

 

 

 )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ ބައި(

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 

 

 އިރުޝާދު 

 ތަން  ރަހުނު ކުރެވިފައިވާނަމަ ރަހުނު ހިފި މި ފޯމާއެކު ވިއްކާ ތަނުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ވިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމާއި .1

 ފަރާތުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ސިޓީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

 

 

 



 

 

c 

& 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެ ދި

 

  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 
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 އައްޔަންކުރަން އެދޭ މައްސަލައިގެ ބާވަތް 
 
 
 
 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ:
 
 
 
 
 
 

 އައްޔަންކުރަން އެދޭ ސަބަބު:
 
 
 
 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއް ނުވަތަ ރިސީވަރެއްގެ ގޮތުގައި ވަކިފަރާތެއް އައްޔަންކުރަން އެދޭނަމަ އެފަރާތުގެ ތަފްސީލު:
 
 
 

އެގަޒިއްޔާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއް ނުވަތަ ރިސީވަރަކު އައްޔަންކުރަން އެދޭ މައްސަލަ ގަޒިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިނގަމުންދާ ނަމަ 
 ނަންބަރު:

 
 
 
 
 



 

 

 މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ/ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ގުޅާނޭ ފޯނު

 ނަންބަރު:

ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި މުއާމަލާތް ކުރާނޭ 

    :އީމެއިލް

 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ/ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:   

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރފޯނު

     :އީމެއިލް



 

 

 

 

 

 

 އިޤުރާރު 

 

 އިޤުރާރުވަމެވެ.މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c 

& 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެ ދި

 

  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 މައްސަލައިގެ ހުލާސާ 
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 ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް 
 
 
 
 
 

 އެދޭގޮތް 
 

 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި(

 މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް 

 ނަން:

 ކާޑު ނަންބަރު:އައިޑީ 

 

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ/ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ/ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:   

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު



 

 

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ގުޅާނޭ ފޯނު

 ނަންބަރު:

ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި މުއާމަލާތް ކުރާނޭ ކޯޓުން 

    :އީމެއިލް

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރފޯނު

     :އީމެއިލް

 

 )ފޯމުގެ ތިންވަނަ ބައި( 

 ތަމްސީލުކުރުން 

 

  މެދުވެރިކޮށް ވަކީލުޤާނޫނީ  ☐

        އަމިއްލައަށް ☐

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވާކުާރ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތު

   ނަން:  

 އައިޑީކާޑް ނަންބަރު: 

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ 

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންަބރު:

 ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން:

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ މަގާމު:

 



 

 

 

 ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް 

 ގެ/އޮފީހުގެ ނަން:     

 ފަންގިފިލާ:     

 ރަށާއި އަތޮޅު:   

  ނަންބަރު ފޯނު

 ލޭންޑް ލައިން:

 މޯބައިލް ނަްނބަރު

       :އީމެއިލް

 )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ ބައި(

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 

 

 އިރުޝާދު 



 

 

، ނެތް ާބވަތުގެ މަްއސަލަެއްއ ހުށަހެޅުމަށް ަމދަނީ އިުޖރާއަުތގެ ަގާވިއދުަގއި ވަކި ާޚްއސަ ފޯމެއް ކަނަޑައޅާަފއިުނވާ ނަމަ  އިޚްތިލާެފއް .1

 .ިއްޚިތާލެފްއ ެންތ ާބަވުތެގ ެއްނެމަހިއ ަމަދީނ ަމްއަސަލަތްއ ުހަށަހާޅީނ ިމ ފުޯމްނެނވެ 

 ރަިޖސްޓްީރގެ ކޮޕީެއއް ހުށަހަަޅން ވާނެެއވެ.މުދަލަކާއި ގުޅޭ މަްއސަލަެއއް ނަމަ ެއުމދަލެްއގެ  .2

  އިހްތިލާފެއް ނެތް މުާއމަލާތަކާ ގުޅޭ މަްއސަލަެއއްނަމަ އެ މުާއމަލާތާެބހޭ އެްއަބސްވުން ުނވަތަ ލިޔުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަްނވާ ނެެއވެ. .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c 

& 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެ ދި

 

  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 
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   ހުށަހަޅާ ހައިސިއްޔަތު  ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި 

 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ☐

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި  ☐

 

 ހިނގަމުންދާ މައްސަލައިގައި ތަދައްޚުލުވާ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތު 

 
 މައްސަލައިގެ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް 

1.  
2.  
3.  

 
 

 ތަދައްޚުލުވާ ފަރާތުން އެދޭގޮތް 
  



 

 

 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި( 

 ތަމްސީލުކުރުން 

 

  މެދުވެރިކޮށް ވަކީލުޤާނޫނީ  ☐

        އަމިއްލައަށް ☐

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ދަޢުވާކުާރ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތު

   ނަން:  

 އައިޑީކާޑް ނަންބަރު: 

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ 

 ހުއްދައިގެ ނަންަބރު:ވަކާލާތުކުރުމުގެ 

 ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން:

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ މަގާމު:

 
 

 ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް 

 ގެ/އޮފީހުގެ ނަން:     

 ފަންގިފިލާ:     

 ރަށާއި އަތޮޅު:   

  ނަންބަރު ފޯނު

 ލޭންޑް ލައިން:

 މޯބައިލް ނަްނބަރު

       :އީމެއިލް

 )ފޯމުގެ ތިންވަނަ ބައި(



 

 

 ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 

 ތަދައްޚުލުވާން އެދޭ ފަރާތުގެ 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ/ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ފޯނު

    :އީމެއިލް

 

 

 

 )ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ ބައި(



 

 

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

c 

& 

 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ

 ވެހިރާއްޖެދި

 

  

 
 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 
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______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބޭ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 މައްސަލައިން ވަކިވުމަށް އެދެނީ ކޮން ތާރީޚަކުން ފެށިގެންކަން:

 

 މައްސަލައިން ވަކިވާން އެދޭ ސަބަބު:

 

 

 ސޮއި

 

 ނަން 

 

 ތާރީޚު 

 



 

 

 ތައްގަނޑު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c 

& 

 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ

 ވެހިރާއްޖެ ދި

 

  

 
 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 
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______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބޭ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 މުވައްކިލުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ނަން:

 އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:

 ތަނާޒުލުވާން އެދޭ ވަކީލުގެ މަޢުލޫމާތު 

   ނަން:  

 އައިޑީކާޑް ނަންބަރު: 



 

 

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:

 ތަމްސީލުކުރާ ލޯ ފަރމި / ލީ ގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަން އަދި އެތަނުގެ ޕްރެކްޓިސް ނަންބަރު:

 

 (ކުރެވިދާނެ  އެޓޭޗް ގަނޑެއް އިތުރު) ތަފްސީލު  ގޮތުގެ  ކަންހިނގާފައިވާ  މިހާތަނަށް  މައްސަލައިގައި 

 

 މައްސަލައ އާއި ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެހާ ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓު 

1.  

2.  

 އެންމެހާ ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓު  އި ގުޅިގެން ކޯޓުން ލިބިފައިވާ މައްސަލައ އާ 

1.  

2.  

 

 

 

 

 ހަވާލުކުރާ ވަކީލުގެ  

 

 ސޮއި

 

 ނަން 



 

 

 

 ތާރީޚު 

 

 ތައްގަނޑު

 

 ފައިލާ ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ 

 

 ސޮއި

 

 ނަން 

 

 ތާރީޚު 

 

 ތައްގަނޑު/އިނގިލީގެ ނިޝާން 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c 

& 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެދި

 
 

  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 
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 ޣައިރު ހާޒިރުގައި ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ސަބަބު 
 
 ލިޔުމެއް ޙަވާލުވީކަމުގެ ދަޢުވާއާ ފާއިތުވިއިރުވެސް ވަގުތު ކަނޑައެޅިފައިވާ ،ޙަވާލުވުމަށްފަހު ދަުޢވާއާ ފަރާތުން ދަޢުވާލިބޭ ☐

 ނުވާތީ  ހުށަހަޅާފައި

 ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ  ☐

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ރައްދު ދަޢުވާއަށް ނުވަތަ އިތުރު ދަޢުވާައށް ރައްދު ދީފައި ނުވާތީ ☐

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާގެ ލިުޔމެއް ނުވަތަ ދަޢުވާގެ ޖަވާބުގެ ިލޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ☐

 މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ.  

 

 ޣައިރު ހާޒިރުގައި ހުކުމް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސަބަބުގެ ތަފްސީލު 
 
 
 

 ނުމަށް އެދޭނަމަ، ޣައިރުހާޒިރުގައި ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމް އޮންނަންވީގޮތް ޣައިރު ހާޒިރުގައި ހުކުމް ކޮށްދި 

 

 

 ސޮއި

_______________________________________________ 

 ނަން:

______________________________________________ 

 



 

 

 އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާ!
 އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާ! 

 

 

 އިރުޝާދު 

 ލިޔެކިޔުންތަކާ  އެހެނިހެން ދަޢުވާއާގުޅޭ ،ދަޢުވާއާއި ،ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ  102 ޤާނޫނުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ  ފަރާތުން  ދަޢުވާލިބޭ މިފޯމު ފުރާނީ  .1

 ފައިނުވާ އެއްބަސްވެ  ދަޢުވާއަށް  ،މުއްދަތުގައި  ދުވަހުގެ  14 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ  103 ޤާނޫނުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ،ޙަވާލުވުމަށްފަހު

 ދިހަވަނަ  ޤާނޫނުގެ އިޖުރާއަތުގެ މަދަނީ ،ނިންމައި މައްސަލަ ދެކޮޅަށް ފަރާތާ ދަޢުވާލިބޭ ،ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ދިފާޢެއް ދަޢުވާއަށް   ނުވަތަ ނަމަ

 އެދޭނަމައެވެ.ކޮށްދިނުމަށް ދައުވާކުރާ ފަރާތުން  ހުކުމެއް ޙާޟިރުގައި  ޣައިރު ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާބުގައި

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .2

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ. 12މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ  ދިވެހި ބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓްގައި، ފޮންޓް ސައިޒް  .3

 .ވާނަމަ މި ފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެމި ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނު  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c 

& 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެ ދި

 
 

  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 
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 ބަދަލުކުރަން އެދޭ ހުކުމްކޮށްފައިވާ ސަބަބު  ނުވަތަ  ބާތިލުކުރަން 
 
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައި ނެތުން  14ދަޢުވާގެ ފޯމާއި ހަވާލުވިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން  ☐

ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުަށހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ދިފާއު ނުވަަތ ދައުވާގެ ލިޔުމެއް ދައުވާގެ ޖަވާބުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި  ☐
 ނެތުން.

 ވަނަ މާއްދާގެ )އ(ގެ ދަށުން  409މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުެގ  ☐
 

 ޣައިރު ހާޒިރުގައި ކުރެވުނު ޙުކުމް 
 
 ބާޠިލުކުރަން އެދެން  ☐

 ބަދަލުކުރަން އެދެން  ☐
 

 ޙުކުމް ކުރެވުނު ތާރީޚު: 
 

 ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ބާތިލުކުރަން އެދޭ ޙުކުމްގެ ހުލާސާ:
 

 ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ބާތިލުކުރަން އެދޭ ސަބަބު: 
 

1.  
2.  

 

 

 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި(

 ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 

 ފަރާތް  ގަޒިއްޔާގައި ދައުވާ ލިބުނު  ފަރާތް  ގަޒިއްޔާގައި ދައުވާކުރި 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:



 

 

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ/ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ގުޅާނޭ ފޯނު

ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި މުއާމަލާތް ކުރާނޭ 

   :އީމެއިލް

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ/ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:   

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ގުޅާނޭ ފޯނު

ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި މުއާމަލާތް ކުރާނޭ 

    :އީމެއިލް

 

 

 )ފޯމުގެ ތިންވަނަބައި(

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 



 

 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c 

& 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެ ދި

 

  
 
 
 

 
 

 
______________________________________ 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް 
 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް 
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 މައުލޫމާތު  ފޯމު ހުށަހަޅާފަރާތުގެ

   -ނަން:
  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު  -އެޑުރެސް:ދާއިމީ 

  -އުފަންތާރީޚް:  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް 
   

ދައުވާ ދިފާޢުކުރަން ބޭުނން     ދައުވާފޯމުގައި ބަޔާންކުރާ ަފރުވާނޫން އެހެންފަރުވާއަކަށް އެޭދނަމަ އެކަމާއި، އެފަރުވާއަކީ 
 ކޮބައިކަން ބަޔާންކުރޭ

 

 

 ބޭނުމެއްނޫން     ކޯޓުން ވަކިއަމުރެއް ކުރަންއެދޭނަމަ ނުވަތަ އިރުޝާދެއްދޭން އެދޭނަމަ އެކަން ބަޔާންކުރޭ ދައުވާ ދިފާޢުކުރަން 
 

ކޯޓުގެ އިޞުތިޞާޞާމެދު ސުވާލުއުފައްދަން ބޭުނން     މިފަދައިން ހުށަހަޅާނަމަ މިދައުވާ ހަވާލުވާފޯމު ހުށަހަޅާއިރު 
 ހުށަހަޅަންވާނެ. 

 

 ދަށުން މިދައުވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިއުތިރާޒު ކުރަން      ސަބަބު ތިރީގައި ބަޔާންކުރޭޚާއްސަ އިޖުރާއަތުގެ 

 

 ކިތާބީ ހެކިހުށަހަޅަން ބޭނުން 
 މިފޯމާއެކީގައި އެހެކި ހުށަހަޅާފައިވާނެ. 

)ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަނު ކޮށްފައިވާނަމަ ދައުވާ ރައްދުވާފަރާތުގެ ސޮއި 
 އެމީހެއްގެ( 

)ކުންފުންނެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަހުސެއްގެ މަޤާމާއި ހައިސިއްޔަތު 
 ފަރާތުންނަމަ(

    -ތާރީޚު:
 މައްސަލައާއިގުޅޭ ލިޔެކިއުން ފޮނުވަންވީ އެޑުރެސް 

  -އެޑުރެސް:



 

 

 ވަޓްސް އެޕް ވައިބާރ ޓެލެގުރާމް ނަންނަބރު  -ގުޅޭނެ ފޯނު ނަނަްނބަރު: -އީމެއިލް އެޑުރެސް:

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c 

& 

 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 
 މީދޫ

 ވެހިރާއްޖެ ދި

 

  
 
 

 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 
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 )މެޖިސްޓްރޭޓުގެ ސޮއި(
 )މެޖިސްޓްރޭޓުގެ ނަން(

 
 )ކޯޓުގެ ތައްގަނޑު(

 
 
 
 

 1443 ޝައްވާލް 24
 2022 މެއި 25

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c 

& 

 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 
 މީދޫ

 ވެހިރާއްޖެ ދި

 

  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       30ފޯމު 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

 

 

 
 ނޯޓިސް 

 
 
 
 
 
 
 

 )މެޖިސްޓްރޭޓުގެ ސޮއި(
 )މެޖިސްޓްރޭޓުގެ ނަން(

 
 )ކޯޓުގެ ތައްގަނޑު(

 
 

 1443 ޛުލްޤަޢިދާ 05
 2022 ޖޫން 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c 

& 

 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ

 ވެހިރާއްޖެ ދި

 

 

  

 
 

 
______________________________________ 

 އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތް 

 

 އަދި 

 

______________________________________ 

 އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް 

 

  31ފޯމު 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ކޯޓު އަމުރާއި ގުޅޭ ދަޢުވާގެ މަޢުލޫމާތު 

 ގަޒިއްޔާ ނަންބަރ:ހިނގަމުންދާ ދަޢުވާއަކާއި ގުޅުގެން ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދޭނަމަ އެދަޢުވާ /  .1

 ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ކޯޓު އަމުރަށް އެދޭނަމަ، ދަޢުވާ ހުށަހެޅޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ކޯޓު ގެ ނަން: .2

 

  އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ؛ކޯޓު 

 ނަން:



 

 

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 އަމުރުގެ މަޢުލޫމާތު  ކޯޓުން ނެރެދިނުމަށް އެދޭ 

 ނެރެދިނުމަށް އެދޭ އަމުރުގެ ބާވަތް: .1

 އަޑުއެހުމަކާއި ނުލައި އަމުރާއި މެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން އެދޭނަމަ، އެދޭ ސަބަބު: .2

 މި ފޯމުން ނެރެދިނުމަށް އެދޭ އަމުރުގައިވާ ކަންކަމަށް ޚަޞްމުން އެއްބަސްވެފައިވާތީ  ☐

 އަޑުއެހުމަކާއި ނުލައި އަމުރާއި މެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން ޚަޞްމުން އެއްވަސްވާތީ  ☐

 ސަބަބު: އެދޭ އަމުރަށް  ކޯޓު .3

 ިއންޞާފު ނެރުމަކީ ައމުެރއް  ަވގުތީ މަްއސަލަިއަގއި މި ުނަވތަ މަްއސަލަެއއްކަން ާބވަތުހެ ފިަޔަވޅުައަޅންޖެހޭ ައވަހަށް މަްއސަލައަކީ މި)

 (ންާވނެެއވެބަޔާންުކރަ ސާފުކޮށް މިަބިއގައި ސަަބބު ދެކޭ ޖެހޭކަެމއްކަމަށް ކުރަން ކޮންެމހެން ޤާިއމުކުުރމަށްޓަކައި

 

 :އަމުރު ނެރެދިނުމަށް ބާރުދޭ ހެކި ނުވަރަ ހެކިތައް  ޓުކޯ .4
 )މިފޯމާއި އެކު މިހެކިތައް ހުަށހަޅަން ާވނެެއވެ(

 
 

 :އަމުރު އޮންނަންވީ ގޮތްކޯޓު  .5
 

 

 އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތާއި ވަގުތީ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ކޯޓު 

 ފަރާތް ކޯޓު އަމުރު ރައްދުވާ  ފަރާތް  ކޯޓު އަމުރަށް އެދޭ 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 



 

 

 ދާއިމީ/ރަޖިސްޓަރީ އެޑްރެސް 

 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް 

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ނަންބަރު:ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ގުޅާނޭ ފޯނު 

 ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި މުއާމަލާތް ކުރާނޭ އީމެއިލް:   

 

 

 ދާއިމީ/ރަޖިސްޓަރީ އެޑްރެސް 

 ގޭގެ ނަން:   

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް 

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

      މަގު: 

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ގުޅާނޭ ފޯނު ނަންބަރު:

 ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި މުއާމަލާތް ކުރާނޭ އީމެއިލް:   

 

 

 

 

   

 



 

 

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު 

_______________________________________________ 

 

 

 އިރުޝާދު 

 ކޯޓު އަމުރަށް އެދިފައިވަނީ އެއްވެސް އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ނޫންކަމުގައި ކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ މިފޯމު ބާޠިލުވާނެއެވެ.  .49

 

 

 

 

 

 



 

 

c 

& 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެ ދި

 

  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 
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 މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ހުލާސާ 

 

  ސަބަބު  އެދޭ  ވަގުތީ އަމުރަށް 
 އިްނޞާފު ެނރުމަކީ އަުމރެއް ވަގުތީ މައްސަަލިއގައި މި ނުވަތަ  ަމއްސަަލއެއްަކން ާބވަތުހެ ފިަޔވަުޅއަަޅންޖެހޭ ައވަހަށް މަްއސަލައަކީ މި)

 (ންާވނެެއވެބަޔާންުކރަ ސާފުކޮށް މިަބިއގައި ސަަބބު ދެކޭ ޖެހޭކަެމއްކަމަށް ކުރަން ކޮންެމހެން ޤާިއމުކުުރމަށްޓަކައި

4.  
5.  
6.  

 ފަރާތުގެ؛ވަގުތީ އަމުރު ރައްދުކުރަންވީ 
 ނަން  .1
 އައިޑީކާޑު ނަންބަރު .2

 

 ތަފުސީލު  ގެއްލުމުގެ  ލިބޭނެ  ފަރާތަށް  އެދޭ  އަމުރަށް  ނުނެރެފިނަމަ  އަމުރު  ވަގުތީ 
 
 

 )މިފޯމާއި އެކު މިހެކިތައް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ(ވަގުތީ އަމުރު ނެރެދިނުމަށް ބާރުދޭ ހެކި ނުވަތަ ހެކިތައް 

3.  

4.  
 

 ވަގުތީ އަމުރު އޮންނަންވީ ގޮތް 
 

 އަވަސް މައްސަލައެއްގޮތަށް ވަގުތީ އަމުރު ނެރެން؛

 އެދެން ☐

 ނޭދެން.  ☐



 

 

 

 

 އަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެދެނީ އަނެއް ޚަސްމުގެ؛

 ހާޒިރުގައި  ☐

  ިޣައިރު ހާޒިރުގައ 

 މިމައްސަލައާއި ގުޅޭ އެހެން އަމުރެއް؛

 ނެރެފައިވޭ ☐

 ނެރެފައި ނުވޭ ☐

 

 )ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައި(

 ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 

 ފަރާތް ވަގުތީ އަމުރު ރައްދުވާ  ފަރާތް  ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ދާއިމީ/ރަޖިސްޓަރީ އެޑްރެސް 

 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް 

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 

 ދާއިމީ/ރަޖިސްޓަރީ އެޑްރެސް 

 ގޭގެ ނަން:   

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް 



 

 

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ގުޅާނޭ ފޯނު 

ނަންބަރު:ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންަކމުގައި މުއާމަލާތް 

 ކުރާނޭ އީމެއިލް:   

 

 

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ގުޅާނޭ ފޯނު ނަންބަރު:

ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި މުއާމަލާތް ކުރާނޭ 

 އީމެއިލް:   

 

 

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 

 



 

 

 އިރުޝާދު 

 . ވަގުތީ އަުމރަށް ެއދިފަިއވަނީ އެްއވެސް އަާސސެްއގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮްށގެން ޫންނކަމުަގއި ކޯޓަށް ފެނިއްޖެަނމަ މިޯފމު ބާިޠލުވާނެެއވެ .50

ވާކަްނ ވަގުތީ ައމުަރށް އެދެނީ ައނެއް ހަްސުމގެ ޣައިރުާހޒިުރގައި ކަމަށް ވާނަމަ ަމދަނީ އިުޖރާައތުގެ ަގާވއިުދގަިއވާ  ޝަރުތުތައް ފުރިަހމަ  .51

 މިފޯުމގައި ަބޔާންކުރަން ވާެނއެވެ. 

ަލިއގެ މަުއޟޫއާ ުގޅޭ ހާލަެތއް، ކޯޓުން ވަކިގޮތަކަށް މިފޯމު ހުށަަހޅާނީ، ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ަގސްތުކުރާ ަމއްސަަލއިގެ ުނވަތަ ހުށަަހޅާަފއިވާ ަމއްސަ .52

މަްއސަލަިއެގ މަްއސަލަ ނިންމަްނދެން ވަިކގޮތަކަށް ެދމެހެއްުޓމަށް އެދި ހަްސމަކު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނަަމެއވެ. ނުވަތަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ގަސްތުުކރާ 

ވަތަ ނުކުރުމަށް ނުަވތަ ނުކޮށް ހުރުމަށް ނުވަތަ ކޯޓުން ވަކިގޮތަކަށް ނުވަތަ ހުށަހަޅާަފިއވާ މައްސަަލއިަގއި ހަސްމަކު ވަކިކަެމއް ކުރުމަށް ނު

ތަ ހިެފހެއްުޓމަށް މަްއސަލަ ނިްނމަންެދން ަމއްސަަލއިަގއި ހިމެނޭ ުމދަލެއް ވަކި ަފރާތެްއގެ ބެލުުމގެ ދަށުަގއި ުނވަތަ ވަކިތަެނއްަގއި ބެހެއްުޓަމށް ނުވަ

 އެދި ަހސްމަކު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާަނަމއެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c 

& 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެ ދި

   

 

  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
 ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 
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 ޢައިރު ހާޒިރުގައި ނެރުނު އަމުރު 

 
 ބާޠިލުކުރަން އެދެން  ☐

 ބަދަލުކުރަން އެދެން  ☐

 
 އަމުރުގެ ނަންބަރު:

 އަމުރު ނެރުނު ތާރީޚު: 
 

 ހުލާސާ:ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ބާތިލުކުރަން އެދޭ އަމުރުގެ 
 
 

 ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ބާތިލުކުރަން އެދޭ ސަބަބު: 
3.  
4.  

 
 

 ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ބާތިލުކުރަން އެދޭ އަމުރު ނިސްބަތްވާ މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 
 ނަން:

 އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު:
 

 އްސަލައިގައި ދައުވާލބޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ބާތިލުކުރަން އެދޭ އަމުރު ނިސްބަތްވާ މަ 
 

 ނަން:
 އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު:

  
 
 
 
 
 
  



 

 

 އިޤުރާރު  .11

12.  

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ. .13

 ސޮއި: .14

15. _______________________________________________ 

 ނަން: .16

17. _______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު: .18

19. _______________________________________________ 

 ތާރީޚު .20

21. _______________________________________________ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެމިފޯމާއި އެކު ބާތިލުކުރަން ނުވަތަ ބަދަލުކުރަން އެދޭ އަމުރުގެ ކޮޕީ  .22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c 

& 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެ ދި

 

  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 
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ގަޟިއްޔާ  
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 ޚުލާޞާ  ދަޢުވާގެ 
 
 
 
 
 
 

 ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދަން ބޭނުންވާ ގޮތް 
 
 މުޅި ދަޢުވާ އެއްކޮށް ☐

 ދަޢުވާގެ ބައެއް ނުވަތަ ބައިަތކެއް ☐

 ތަފްޞީލު: އެބައި ނުވަތަ ަބއިތަކުގެ ބޭުނންާވކަމުގައިވަނީނަމަ ގެނައުމަށް ނުވަތަ ބައިތަެކއް އަނބުރާ ބައެއް ދަޢުވާގެ 

 
 
 ؟ނެރެފައިވޭތޯ އަމުރެއް  ވަގުތީ  ގުޅިގެން  ދަޢުވާއާއި  މި 
 
 ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައިވޭ ☐
 ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައި ނުވޭ ☐
 
 ؟ވަކިކަމަކަށް އެއްބަސްވެފައިވޭތޯ ކޯޓުގައި  ގުޅިގެން  މިދަޢުވާއާއި  ޚަސްމަކު  ދަޢުވާގެ  މި 
 
 އެއްބަސްވެފައިވޭ ☐
 އެއްބަސްވެފައިނުވޭ ނުވޭ ☐
 
 ؟ނޫންތޯ ނުވަތަ  ލިބިފައިވޭތޯ  ފައިސާއެއް  އެއްވެސް  މިހާތަނަށް  ދަޢުވާކުރާފަރާތަށް  ގުޅިގެން  ދަޢުވާއާއި  މި 
 
 ލިބިފައިވޭ  ☐
 ލިބިފައި ނުވޭ  ☐
 



 

 

 ރުހުން  ފަރާތްތަކުގެ  ދެންތިބި  ގެނައުމާމެދު  އަނބުރާ  ދަޢުވާ ،ދަޢުވާއެއްނަމ ހިމެނޭ  ފަރާތްތައް ގިނަ  އެއްފަރާތަށްވުރެ 
 ؟ލިބިފައިވޭތޯ

 
 (ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  އެކު މިފޯމާއި ހެކި ކިތާބީ އެކަމުގެ ލިބިފައިވާނަމަ ރުހުން)ލިބިފައިވޭ  ☐
 ލިބިފައި ނުވޭ  ☐
 
 

 ދަޢުވާ ނުވަތަ ދަޢުވާގެ ބައެއް އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ ސަބަބު:
 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 
 

 ފޯމު ފުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު 

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .1

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ. 12ފަރުމާ ފޮންޓްގައި، ފޮންޓް ސައިޒް މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ  ދިވެހި ބަހުން،  .2

 .މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ މި ފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ .3

 

 

 

 



 

 

c 

& 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެ ދި

 

  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 

 

 ޚުލާޞާ  ދަޢުވާގެ 
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 ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދަން ބޭނުންވީ ގޮތް 
 
 މުޅި ދަޢުވާ އެއްކޮށް ☐

 ދަޢުވާގެ ބައެއް ނުވަތަ ބައިަތކެއް ☐

 ތަފްޞީލު: އެބައި ނުވަތަ ަބއިތަކުގެ ބޭުނންާވކަމުގައިވަނީނަމަ ގެނައުމަށް ނުވަތަ ބައިތަެކއް އަނބުރާ ބައެއް ދަޢުވާގެ 

 ފޯމު ހުށަހެޅި ތާރީޚު:މިކަމަށް އެދި 
 
 ؟ނެރެފައިވޭތޯ އަމުރެއް  ވަގުތީ  ގުޅިގެން  ދަޢުވާއާއި  މި 
 
 ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައިވޭ ☐
 ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައި ނުވޭ ☐
 
 ؟ވަކިކަމަކަށް އެއްބަސްވެފައިވޭތޯ ކޯޓުގައި  ގުޅިގެން  މިދަޢުވާއާއި  ޚަސްމަކު  ދަޢުވާގެ  މި 
 
 އެއްބަސްވެފައިވޭ ☐
 އެއްބަސްވެފައިނުވޭ ނުވޭ ☐
 
 ؟ނޫންތޯ ނުވަތަ  ލިބިފައިވޭތޯ  ފައިސާއެއް  އެއްވެސް  މިހާތަނަށް  ދަޢުވާކުރާފަރާތަށް  ގުޅިގެން  ދަޢުވާއާއި  މި 
 
 ލިބިފައިވޭ  ☐
 ލިބިފައި ނުވޭ  ☐
 

 ރުހުން  ފަރާތްތަކުގެ  ދެންތިބި  ގެނައުމާމެދު  އަނބުރާ  ދަޢުވާ ،ދަޢުވާއެއްނަމ ހިމެނޭ  ފަރާތްތައް ގިނަ  އެއްފަރާތަށްވުރެ 
 ؟ލިބިފައިވޭތޯ

 
 (ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  އެކު މިފޯމާއި ހެކި ކިތާބީ އެކަމުގެ ލިބިފައިވާނަމަ ރުހުން)ލިބިފައިވޭ  ☐
 ލިބިފައި ނުވޭ  ☐



 

 

 
 

 ދަޢުވާ ނުތަތަ ދަޢުވާގެ ބައެއް އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ބާޠިލުކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބު:
 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 
 

 ފޯމު ފުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު 

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .1

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ. 12ސައިޒް މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ  ދިވެހި ބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓްގައި، ފޮންޓް  .2

 .މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ މި ފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ .3

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c 

& 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެ ދި

 
 

 

  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 

 

  36ފޯމު 

 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

 

 ނިހާއީ ޙުކުމް މުރާޖަޢާކުރަން އެދޭ ފަރާތް 

 ދަޢުވާކުރި ފަރާތް ☐

     ދަޢުވާލިބުނު ފަރާތް ☐
 

 ނިހާއީ ޙުކުމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 ބާވަތް:

 ނިންމި ތާރީޚު:

 ނަން:ނިންމި ކޯޓުގެ 

 

 ނިހާއީ ޙުކުމް މުރާޖަޢާކުރަން އެދޭ ސަބަބު:

 ދިޔައިރު ހިނގަމުން ޝަރީޢަތް މައްސަލައިގެ  މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކަށް ދިޔައިރު ހިނގަމުން މައްސަލަ ޙުކުމްގެ ނިހާއީ ☐

 ކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި އަދި މުހިންމު މައްސަލައަށް ،ލިބިފަިއނެތް ޚަޞްމަކަށް މައްސަލައިގެ ނަމަވެސް ،ވުޖޫދުވެފައިވާ

 އެނގުން. ނުަވތަ ލިބުން ،ޙުކުމްކުރުމަށްފަހު މައްސަލައިގެ ޢާއެއްވާޤި ނުވަތަ ހެއްކެއް ބަދަލުވެދާފަދަ ޙުކުމް

 އެ ހެކި ނުވަތަ ވާޤިޢާ އަދި ވުޖޫދުވީ ތާރީޚު:

 

 ސަބަބުން ކުށެއްގެ ޖިނާއީ ހިނގާފައިވާ ،ނިމިފައިވަނީ މައްސަލަ ދެކޮޅަށް ޚަޞްމަކާ  މައްސަލައިގެ ނިސްބަތްވާ ޙުކުމް ނިހާއީ ☐

 (ނޫން ލާޒިމުކަމެއް ޮއތުމަކީ ސާބިތުވެފައި ކުށެއް ޖިނާޢީ. )ސާބިތުވުން ޝަރީޢަތަށް ،ކަމަށް

 ޖިނާޢީ ކުށް:

 ނިހާއީ ޙުކުމް 

 އެންމެހައި އޮތް ފުކުރުމަށްއިސްތިއުނާ  ނުވަތަ ނިމިފައިވާ މަރުޙަލާއެއް އެންމެހައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުކުމެއް އެ ހުކުމަކީ ނިހާއީ
އެދި މިފޯމުން  ޢާކޮށްދިނުމަށްމުރާޖަ ހުކުމެއް ނިހާއީ ،ކަނޑަނާޅާހިނދަކު ގޮތަކަށް އެނޫން ކޯޓުން . ހުކުމްތަކެވެ ބަންދުވެފައިވާ ފުރުސަތު

.އެވެނުދާނެ ފަސްވެގެން ތަންފީޒުކުރުން ހުކުމް ނުވަތަ ނަތީޖާ ޤާނޫނީ ހުކުމެއް އެ ،އިވީނަމަވެސްކަމުގަ ހުށަހެޅި  



 

 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ☐ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް  ☐ޖިނާޢީ ކުށް ކުރި ޚަސްމު: 

 ގޮތުގެ ތަފްޞީލު: އެޖިނާޢީ ކުށުގެ ސަބަބުން ިނހާއީ ޙުކުމަށް އަސަރު ފޯރި 

 

 މަށް އިޞްލާހުކުރު ހިސާބު ޖެހުމުގައި އަރާފަިއވާ ޮއޅުމެއް ނުވަތަ ލިޔުުމގަިއވާ އިމްލާ ކުށެއް ،ހުކުމް އިްއވުމަށް ފަހުނިހާ ☐

 އަރާފަިއވާ އޮޅުން ުނވަތަ ލިުޔމުގަިއވާ އިމްލާ ކުުށގެ ތަފްޞީލު: 

 ނިހާއީ ޙުކުމަށް އެދުނު ސަބަބު ނުވަތަ ސަބަބުތައް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމުގެ އިތުރު ތަފްޞީލު؟ 

 

 މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު މައްސަލަ އަލުން ނިންމަން އެދޭގޮތް:

 

 އިޤުޜާރު 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 
 

  

 

 

 



 

 

c 

& 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެ ދި

 

  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ފަރާތް ދަޢުވާލިބޭ 
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 ޚަރަދު ހޯދަން އެދޭ ގަޒިއްޔާގެ ނަންބަރު:
 
 

 ޚަރަދު ހޯދަން އެދޭ ގަޒިއްޔާ ނިމުނު ތާރީޚު:
 
 

 ކޯޓުން ޚަރަދާމެދު ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް 
 
 

 ހޯދަން އެދޭ ޚަރަދުގެ ތަފްސީލު 
 

އައިޓަމް 
 ނަންބަރު 

 އަދަދު )ރުފިޔާއިން( ތަފްސީލު

   

   

   

   

   

   

  ޖުމްލަ

 
 
 

 އަމުރު ނެރުމަށް ބާރުދޭ ހެކި 
 
 



 

 

 
 
 
 

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 ޙައިސިއްޔަތު:މަޤާމް ނުވަތަ 

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 

 

 އިރުޝާދު  

 މި ފޯމާއެކު  ޝަރިއަތް ނިމުނުގޮތް )ޖަޖްމެންޓް( ގެ ކޮޕީއެއް  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. .1

 ދައްކާފައިވާ ކަމުގެ ރަސީދު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.މި ފޯމާއެކު ހޯދަން އެދޭ ކޮންމެ ފައިސާއެއް  .2

 

 

 

 



 

 

c 

& 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެ ދި

 

  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 ލިޔުންހުރީ ކާކުގެ އަތުގައިކަން  ނަންބަރު 

ވުޖޫދުވެދާނެ  އްސަލައިގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭގޮތުން ވުޖޫދުގައިވާ ނުވަތަމަ
 : ލިޔުންތަކަކީ ކޮބައިކަން

ފަރާތެއްގެ  ކޮން ލިޔުންތައް ވީ، ނުވަތަ ލިޔުންތައް ވުން އެކަށީގެންވަނީ އެ

ލެކްޓްޯރނިކް ލިޔުންތަކެއްނަމަ، ެއ އި ،  އަތުގައިކަން އަދި ކޮންތާކުކަން
 .ހުރި ގޮތް ބަޔާންުކރުން ލިޔުންތައް ރައްކާޮކށްފައި
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 1.   

 2.   

 3.   

 4.   

ހޯދައި  އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތަކުގައި ރައްކާކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް
ދަށުން ހެކި  ހިމެނޭގޮތުން، ޢާންމު އުސޫލުގެހާމަކުރުމަށް ދާނެ ޚަރަދު 

ލަފާުކރެވޭ  ހާމަކުރާ މިންވަރަށް ހެކި ހާމަކުރުމަށް ހިނގާނެކަމަށް
 :ޚަރަދު

 

  މަތީގައި ބުނި ޚަރަދު އަންދާޒާކުރިގޮތުގެ ތަފްސީލު:

ހެކި ހާމަކުރުމާ ބެހޭ ޮގތުން ޯކޓުގެ އިރުޝާދެއް ނުވަަތ އަމުރެއް 
 ބޭނުންވާ ނަމަ އެކަން:

 

 އަމުރަކަށް އެދޭނަމަ އަމުރު އޮންނަންވީ ގޮތް:
 

   

 
   

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c 

& 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެ ދި

 

  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 
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 ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ތައާރަފް 
 
 
 

 ހެކިބަސްދޭ މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ 
 
 

 ހެކިބަހުގެ ތަފްސީލު 
 
 
 
 
 

 އިޤުރާރު 

 

 ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ. ހެކިބަހަކީ މިފޯމުގައި ދީފައިވާ 

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 



 

 

 
 
 
 
 
 

 އިރުޝާދު: 
 މި ފޯމާއެކު ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ބައޯޑޭޓާ އަކާއި އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ/ޕާސްޕޯޓު ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. .1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c 

& 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެ ދި

 
 

  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 
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 ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަން 

 ނަން:

 ޙައިސިްއޔަތު 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ☐

  ްދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ 

 

 މައްސަލައިގެ ބާވަތް 

 ާޚއްސަ  ،ަމއްސަަލއެްއަގއި ބެލޭ ޓްެރކުން ަމއްސަލަތަުކގެ ައވސްނިާޔގެ ުނވަތަ މައްސަލަތަުކގެ )ކުދިމައްސަލަ  ނިޔާގެ  އަވަސް ނުވަތަ  ކުދި ☐

 ަޚީބރެްއގެ  އެންމެ ގުޅިެގން ކަމަކާ ވަކި ކަނަޑއަޅާަފއިވާ ،ދެޭވނީ ޚަްސމަކަށް ކޮންމެ  ހުްއދަ ހުށަހެޅުމުގެ ހެކި ަޚީބރެްއގެ  ެމނުވީ ެމދުެވިރވެގެން ޙާލަތެއް

 (.ެށވެހުށަހެޅުމަ ހެކި

 ޚަބީރުގެ ހެކި ބޭނުންވާ ކަމުގެ ތަފްސީލު:    

 

 ްބާަވތުގެ މައްސަލަ އެހެނިހެނ 

 ބޭނުންވަނީ ކޮން ަކންތަކަކާއި ގުޅިގެންކަން:ޚަބީރުގެ ހެކި 

 

 ހެކިބަސްނަގަން ހާޒިރުކުރަން ބޭނުން ޚަބީރުންގެ މަޢުލޫމާތު 

 ފުރިހަމަ ނަން:

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރ:



 

 

 ކޯޓުން މުޢާމަލާތުކުރުމަށްޓަކައި ުގޅާނެ ނަންބަރު:

 ކޯޓުން މުޢާމަލާތުކުރުމަށްޓަކައި ޭބނުންކުރާނެ އީމެއިލް އެޑްރެސް: 

 

 

 ޚަބީރުގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް އެދެނީ؛ 

 ްއޭނާގެ ހެކިބަސް ބޭނުންވާ ާދއިރާއިން ޙާސިލުކޮށްފައިވާތަޢުލީމަށް ރިޢާޔަތްކޮށ 

 ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވާ ދާއިރާ: .1

 ސް:ހާސިލްކޮށްފައިވާ އެންމެ މަތީ ަތއުލީމީ ފާ .2

 ދާއިރާ އާއި ގުޅޭ ވަޒީފާ އެއް އަދާކުރާނަމަ؛  ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމު .3

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:

 މަގާމު:

 ވަޒީފާގައި ހޭދަވީ މުއްދަތު:

 ރަޖިސްޓްރީ ނުވަތަ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު 

  ްއޭނާގެ ހެކިބަސް ބޭނުންވާ ާދއިރާއިން ޙާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށ 

 ތަޖުރިބާ ޙާސިލުކޮށްފައިވާ ދާއިރާ:  .1

 ތަޖުރިބާ ޙާސިލކުރުމުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު )އަހަރުން(:  .2

 ތަޖުރިބާ ޙާސިލުކޮށްފައިވާ ދާއިރާ އާއި ގުޅޭ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާނަމަ؛ .3

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:

 މަގާމު:

 ވަޒީފާގައި ހޭދަވީ މުއްދަތު:

 ރަޖިސްޓްރީ ނުވަތަ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު 

 

 މިންވަރު  ހުރި  ކިބައިގައި  ޚަބީރުގެ  ތަޖުރިބާ  ޢިލްމާއި ޚަބީރުގެ ހެކިބަސް ހޯދުމަށް އެދޭ ކަމާއި ގުޅޭ ދާއިރާގެ 



 

 

 

 

 

 ޚަބީރުގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ އަންދާޒާ 

 

  

 

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 
 

 އިރުޝާދު 

 ނެއެވެ.ފޯމާއި އެކު ޚަބީރުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ހުއްދަތަކުގެ ކޮޕީއާއި، ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީއާއި، އެފަރާތުގެ ވަނަވަރު ހުށަހަޅަންވާމި  .23

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .24

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ. 12ޒް މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ  ދިވެހި ބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓްގައި، ފޮންޓް ސައި .25



 

 

 .މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ މި ފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ .26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c 

& 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެ ދި

 

 

  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 

 

 

 

  41ފޯމް 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

 

 

 

 އިބާރާތް އަމުރުގެ 
 
 
 

 އަމުރު ދެމިއޮންނާނެ މުއްދަތު:
  

 މެޖިސްޓްރޭޓް:

 ސޮއި:

 

 ނަން 

 މަގާމް:

 ތާރީޚު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c 

& 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެ ދި

 

 

  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 

 

 ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ އަމުރު ނުވަތަ ޙުކުމްގެ މައުލޫމާތު 

  42ފޯމް 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ނަންބަރު:

 ނިމުނު ތާރީޚު:

 ގެ ޚުލާސާ: ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު

 

  

 

 :ދަރަނިވެރިޔާގެ 

 ނަން:

 އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:

 ؛ގާނޫނީ ޝަޚުސެއްނަމަ

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

 މަސްއޫލުވެރިޔާ ނުވަތަ އެންމެ އިސް ފަރާތުގެ ނަން އަދި އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:

  :އަރަނިވެރިޔާގެ 

 ނަން:

 އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:

 ޝަޚުސެއްނަމަ؛ގާނޫނީ 

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

 މަސްއޫލުވެރިޔާ ނުވަތަ އެންމެ އިސް ފަރާތުގެ ނަން އަދި އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:

 

 

 ތަންފީޒުކުރަން އެދޭ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރާއި ގުޅޭ މައްސަލައެއް އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާނަމަ އެމައްސަލައިގެ؛

 މައްސަލަ ހިނގަމުންދާ ކޯޓު: .1



 

 

 ރު:ނަންބަ .2

 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު: .3

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: .4

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: .5

 

 ތަންފީޒުކުރަން އެދޭ ހުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ބާވަތް 

 ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާއެއް ދެއްކުމަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް  ☐

 ތާރީޚު:  ނެރަހުނުގެ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަްށ އަންނާ

ތިބި ނަަމ  ގަރަްނޓަރުންތަކެއް ނުވަތަ ގަރަންޓަެރއް ދީފައިވާ ގެރެންޓީ ގުޅިގެން ޕާރސަނަލްދަރަންޏާއި 

 އެފަރާތްތަކުގެ؛

 ނަން:

 އައިޑީކާޑު ނަންބަރު: 

 ނަމަ އެކަމުގެ ތަފްސީލު:އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި ރަހުނުކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް މުދަލެއް

 ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާއެއް ދެއްކުމަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް ☐

 ފައިސާގެ އަދަދެއް ހިމެނިފައިނުވާ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް  ☐

 އާބިޓްރޭޝަނުގެ އެވޯޑެއް ުނވަތަ އާބިޓްރޭޝަަނށް ހުށަހެޅިފަިއވާ މައްސަލައެއްގައި ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ☐

 

 

 ތަންފީޒުކުރަން ޖެހޭ ތަން އެތަނެއްގައި ޙުކުމް 

 

 ޙުކުމް ކުރި ކޯޓުގެ އިޙްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހުރި ތަނެއް ☐

 ޙުކުމް ކުރި ކޯޓުގެ އިޙްތިސާސުން ބޭރެގައި ހުރި ތަނެއް ☐

 :)ރަށާއި އަތޮޅު އެނގޭ ގޮތަށް( އެ ތަނެއް ހުރި ސަރަޙައްދު    



 

 

 

  

 ޙުކުމެއްނަމަ އަޅައިދިނުމަށް އެދޭ ފިޔަވަޅުތައް  ތަންފީޒުކުރަން އެދޭ ޙުކުމަކީ ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ 

)މިބައިގައި ލިޔަންވާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނައި އަރަނިވެރިޔާގެ ފަރާތުން ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވަގުތެއްގައި 

 ކާއި ކޯޓުން ނެރެދޭން އެދޭ އަމުރުތަކެވެ.(ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެދޭ ފިޔަވަޅުތަ 372މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ  ،އަޅައިދިނުމަށް

 

 

 ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދަލުގެ މައުލޫމާތު )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން(

 ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދަލަކީ ރަހުނު ކުރެވިފައިވާ މުދަލެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  .1

 ްރަހުނު ކުރެވިފައި ނޫނ 

 ިރަހުނު ކުރެވިފައ 

 ރަހުނު މުދަލު ގެ ބާވަތް:

 ؛ބެހެއްޓި ފަރާތުގެ ރަހުނު

 ނަން: 

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ކޯޓުން މުޢާމަލާތު ކުރާނެ ފޯނު ަނންބަރު އަދި ޢީމެއިލް: 

 ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ އަގުކަމުގައި ހުށަހަޅާ އަންދާޒާ އަގު: 

 

 މުދަލުން ދަރަނިވެރިޔާއަށް އާމަދަނީ ލިބޭނަމަ އެކަމުގެ ތަފްސީލް  .2

 އިތުރު ތަފްޞީލު:  .3

ފާހަގަުކރަްނާވނެެއވެ. އަދި ަދރަިނވެރިާޔގެ  މިްނަވރަކުން އެނގޭ މުދާ ނުއުފުލޭ ވިޔަފާރިތަާކއި އުފުލޭުމދަލާ ހުރި މިލްކުަގއި ދަަރނިެވރިޔާގެ ިއަގއި)މިބަ

 މަޢުލޫމާުތވެސް ިހމަަނން ވާނެއވެ(  ަގބޫލުކުރެވޭ ަކމަށް ވާނެ އެީހއަކަށް ކުރުަމށް ޙުުކމް ތަންފީޒު ފަދަ މަޢުޫލމާތު ަތނާބެހޭ ހުރި މުދާ

 



 

 

 

 ރައްދުކުރަންވީގޮތް  ލިޔެކިޔުން  ދަޢުވާގެ 

 

 . އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް 2 . އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތް 1

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު / ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

 އަމިއްލަ ފަރުދެއް ☐

 ގާނޫނީ ޝަހުސެއް ☐

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ/ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ގުޅާނޭ ފޯނު

   :ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި މުއާމަލާތް ކުރާނޭ އީމެއިލް

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު / ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

 އަމިއްލަ ފަރުދެއް ☐

 ގާނޫނީ ޝަހުސެއް ☐

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ/ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:   

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:   

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ގުޅާނޭ ފޯނު

   :ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި މުއާމަލާތް ކުރާނޭ އީމެއިލް

 

 



 

 

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 

 

 އިރުޝާދު 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c 

& 

 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ

 ވެހިރާއްޖެ ދި

 

 
  43ފޯމް 

  
 މައުޟޫއީ ގަޒިއްޔާ ނަންބަރު  ގަޒިއްޔާ ނަންބަރު 

  

 ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދާ 

 
 

 ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތް 
 

 

 ރަހުނ ހިފި ފަރާތް 
 

  



 

 

 

 މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް ރަހނުކުރެވިފައިވާ 

 

 ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދާ 
 

  

 ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދިން ތާރީޚު  ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުނު ފަރާތް 

  

 ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދެމި އޮންނާނެ މުއްދަތު  ބާކީގައި ހުރި މިންވަރު  ދަރަނީގެ  ހަމައަށް  ތާރީޚާ  ދިން  ހުއްދަ 

  
 

 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުން ދައްކަން އަންގާފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު 
 

 
 

 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ތަންފީޒުކުރެވުނު ބައި 
 

 
 

 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ތަންފީޒު ނުކުރެވޭ ބައި 
 

 
 

 ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދޭންޖެހުނު ސަބަބު 
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c 

& 

 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ

 ވެހިރާއްޖެ ދި

 

 

  

 
 

 

 

 
______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި 

  44ފޯމު 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

 

______________________________________ 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ޗިޓު އޮންނަންވީ ގޮތް(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c 

& 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ
 ވެހިރާއްޖެ ދި

 

 

  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 
 އަދި 
 

______________________________________ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 

 
 

 

 

 

 

 

  .45ފޯމް 

ގަޟިއްޔާ  
 ނަންބަރު



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ އަމުރު ނުވަތަ ޙުކުމްގެ މައުލޫމާތު 

 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ނެރުނު ކޯޓުގެ ނަން: 

 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ނެރުނު ޤައުމު:

 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ނަންބަރު:

 ނިމުނު ތާރީޚު:

 ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ؛

 ޚަސްމެއްގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި  ☐

 ޚަސްމެއްގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ނޫން ☐

 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ޚުލާސާ:

 

 )މިފޯމާއި އެކު ޙުކުމްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.(

 

 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ނެރުނު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ؛

 ނަން:

 އައިޑީކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:

 ؛ގާނޫނީ ޝަޚުސެއްނަމަ

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

 މަސްއޫލުވެރިޔާ ނުވަތަ އެންމެ އިސް ފަރާތުގެ ނަން އަދި އައިޑީކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:

 ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ނެރުނު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ؛



 

 

 ނަން:

 އައިޑީކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:

 ގާނޫނީ ޝަޚުސެއްނަމަ؛

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

 ފަރާތުގެ ނަން އަދި އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:މަސްއޫލުވެރިޔާ ނުވަތަ އެންމެ އިސް 

 

 ؛ތަންފީޒުކުރަން އެދޭ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރާއި ގުޅޭ މައްސަލައެއް އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާނަމަ އެމައްސަލަ

 ހިނގަމުންދާ ކޯޓު: .6

 ހިނގަމުންދާ ކޯޓު ހުރި ރަށާއި ަގއުމު: .7

 ނަންބަރު: .8

 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު: .9

 ހުށަހެޅި ފަރާތް: .10

 ރައްދުވާ ފަރާތް: .11

 

 ވަގުތީ ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ވަގުތީ ފަރުވާއަކަށް އެދޭނަމަ އެކަމުގެ ތަފްޞީލު 

 

 

 މިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓު 

1 . 

2 . 

3 . 

 



 

 

 

 ތަންފީޒުކުރަން އެދޭ ހުކުމް ނުވަތަ އަމުރުގެ ބާވަތް 

 ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާއެއް ދެއްކުމަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް  ☐

 ތާރީޚު:  ނެރަހުނުގެ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަްށ އަންނާ

ތިބި ނަަމ  ގަރަްނޓަރުންތަކެއް ނުވަތަ ގަރަންޓަެރއް ދީފައިވާ ގެރެންޓީ ދަރަންޏާއި ގުޅިގެން ޕާރސަނަލް

 އެފަރާތްތަކުގެ؛

 ނަން:

 އައިޑީކާޑު ނަންބަރު: 

 ނަމަ އެކަމުގެ ތަފްސީލު:އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި ރަހުނުކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް މުދަލެއް

 ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާއެއް ދެއްކުމަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް ☐

 ފައިސާގެ އަދަދެއް ހިމެނިފައިނުވާ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް  ☐

 ތަ އާބިޓްރޭޝަަނށް ހުށަހެޅިފަިއވާ މައްސަލައެއްގައި ނެރެފައިވާ އަމުރެއްއާބިޓްރޭޝަނުގެ އެވޯޑެއް ުނވަ ☐

 

 

 އެތަނެއްގައި ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަން ޖެހޭ ތަން 

 

 ޙުކުމް ކުރި ކޯޓުގެ އިޙްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހުރި ތަނެއް ☐

 ޙުކުމް ކުރި ކޯޓުގެ އިޙްތިސާސުން ބޭރުގައި ހުރި ތަނެއް ☐

 :)ރަށާއި އަތޮޅު އެނގޭ ގޮތަށް( އެ ތަނެއް ހުރި ސަރަޙައްދު    

 

 ދަރަނިވެރިޔާއަށް އެއްވެސް ލުޔެއް ދޭން ބޭނުންނަމަ އެކަމުގެ ތަފްސީލު ދަޢުވާކުރާފަރާތުން 

 



 

 

 

 

 

 ދަރަނިވެރިޔާއަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ދޭން ބޭނުންނުވާ ލުއިކަމެއް އޮތްނަމަ އެކަމުގެ ތަފްސީލު ދަޢުވާކުރާފަރާތުން 

 

 

 

 

 ތަންފީޒުކުރަން އެދޭ ޙުކުމަކީ ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމެއްނަމަ އަޅައިދިނުމަށް އެދޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ވިދާނެކަމަށް )މިބައިގައި ލިޔަންވާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނައި އަރަނިވެރިޔާގެ ފަރާތުން ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅައިދިނުމަށް އެދެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެކެވެ(

 

 

 

 ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދަލުގެ މައުލޫމާތު )އެނގިހުރި މިންވަރަކުން(

 ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދަލަކީ ރަހުނު ކުރެވިފައިވާ މުދަކެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  .4

 ްރަހުނު ކުރެވިފައި ނޫނ 

  ުކުރެވިފައިރަހުނ 

 ރަހުނު މުދަލު ގެ ބާވަތް:

 ؛ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތުގެ

 ނަން: 

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ކޯޓުން މުޢާމަލާތު ކުރާނެ ފޯނު ަނންބަރު އަދި ޢީމެއިލް: 



 

 

 ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ އަގުކަމުގައި ހުށަހަޅާ އަންދާޒާ އަގު: 

 

  އެކަމުގެ ތަފްސީލް މުދަލުން ދަރަނިވެރިޔާއަށް އާމަދަނީ ލިބޭނަމަ .5

 

 

 

 އިތުރު ތަފްޞީލު:  .6

ފާހަގަުކރަްނާވނެެއވެ. އަދި ަދރަިނވެރިާޔގެ  މިްނަވރަކުން އެނގޭ މުދާ ނުއުފުލޭ ވިޔަފާރިތަާކއި އުފުލޭުމދަލާ ހުރި މިލްކުަގއި ދަަރނިެވރިޔާގެ )މިބަިއަގއި

 މަޢުލޫމާުތވެސް ިހމަަނން ވާނެއވެ(  ަގބޫލުކުރެވޭ ަކމަށް ވާނެ އެީހއަކަށް ކުރުަމށް ޙުުކމް ތަންފީޒު ފަދަ މަޢުޫލމާތު ަތނާބެހޭ ހުރި މުދާ

 

 

 

 ރައްދުކުރަންވީގޮތް  ލިޔެކިޔުން  ދަޢުވާގެ 

 

 . އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް 2 . އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތް 1

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު / ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

 އަމިއްލަ ފަރުދެއް ☐

 ގާނޫނީ ޝަހުސެއް ☐

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ/ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:  

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:  

 ނަން:

 އައިޑީ ކާޑު / ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

 އަމިއްލަ ފަރުދެއް ☐

 ގާނޫނީ ޝަހުސެއް ☐

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ/ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން:   

 މަގު:       

 ފަންގިފިލާ:   



 

 

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

 މަގު:       

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ގުޅާނޭ ފޯނު

   :މުއާމަލާތް ކުރާނޭ އީމެއިލްކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި 

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 އެޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ:   

   މަގު:    

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

  ނަންބަރު:ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ގުޅާނޭ ފޯނު

   :ކޯޓުން ގުޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި މުއާމަލާތް ކުރާނޭ އީމެއިލް

 

 

 އިޤުރާރު 

 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 މަޤާމް ނުވަތަ ޙައިސިއްޔަތު:

_______________________________________________ 

 ތާރީޚު

_______________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 އިރުޝާދު 

މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެމައުލޫމާތު މިފޯމާ އެކު ހުށަހަޅަން  އެހެނިހެން  ވެދާނެ  އެހީއަކަށް ތަންފީޛުކުރުމަށް ނުވަތަ އަމުރުޙުކުމް  .2

 ވާނެއެވެ.

ދިވެހި މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ހުރީ ދިވެހިބަހުން ކަމުގައި ނުވާނަމަ، އެ ލިޔުންތަކާއި އެކު އެލިޔުންތަކުގެ ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ  .3

 ތަރުޖަމާ ނުވަތަ ސަރޓިފައިކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

c 

& 

 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 

 މީދޫ

 ވެހިރާއްޖެދި

 

 ރެކުކަނޑައެޅުމުގެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފޯމުޓު

 

 

 ފޯމު ހުށަހަޅާފަރާތުގެ މައުލޫމާތު 

   -ނަން:

  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު  -ދާއިމީ އެޑުރެސް:

  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް 

  

 މައްސަލަ ހައްލުކުރުން

ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ވީއެންމެ މަތީދަރަޖައަކަށް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. އެއީ ދެފަރާތުން 
މައްސަލަހައްލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގެ ތެރެއިންވެސް މައްސަލަހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ވާހަކަދައްކައިގެނެވެ. ނުވަތަ 

ކުރެވިދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން އަޅަން ޤަސްދުކުރާ ފިޔަވަޅުތައް ކޯޓުން އެނގެން ބޭުނންވާތީ އަންަނިނވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު 
 ދިނުން އެދެމެވެ.

 އާދެ     ނޫން  ނުންޯތ؟ ނުވަތަ ކޯޓުމަރުހަލާގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ބޭ .1



 

 

 އާދެ     ނޫން ނުންޯތ؟ ބޭދުވަހަށް މަދުޖައްސާލަްނ  30ކޯޓުންބޭރުގައި މައްސަލަހައްލުކުރުމަށް  .2

އަށް ޖަވާބުެދނީ ޫނެނކޭކަމުގައި ވަނީނަމަ މިމަރުހަލާގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބޭނުންކަމެއް  1-ސުވާލު 
 ނޫންކަމަށް ދެކޭސަބަބު ތިރީގައި ބަޔާންކުރާށެވެ. 

 

 ވާނެ              ނުވާނެ         ދައުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ދައުވާކުރާފަތާތަށް ނޯޓިސްދީފައިވާެނތޯ 

  -ނޫންކަމަށް ޖަވާބުޭދނަމަ ކީއެއްވެގެންކަން ބާޔަންކުރޭ:

 

 

 މައްސަލަކުރިއަށް ދާނެ ގޮތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން

  މިޚުސޫމަތުގައި ހިމެނެނީ ކިހާ އަދަދެއްގެ ފައިސާއެއް 

 މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާނެޯތ؟ 

 ޝަރީޢަތަކާނުލައި ހުކުމްކުރުމަށް އެދުން. -މިސާލަކަށް:

 

  -އާއެކޭ ނަމަ އެއީ ކޮންކަމަކަށް ބަޔާންކުރާށެވެ. :

 

 މައުލުމާތު ތިރީގައި ބަޔާން ކުރާށެވެ.ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ެހކިންގެ ކިބައިން ސާފުކުރަން އެދޭ ވާޤިއާއަކާ ގުޅޭ 

 ހެކީގެ ކިބައިން ސާފުކުރަން ބޭުނންވާ ކަމެއް/ވާޤިއާ ހެކީގެނަން 

  

 

 

 



 

 

 

 

 އާދެ           ނޫން ޝަރީޢަތުގައި ޚަބީރުންގެ ހެކިަބސް ބޭނުން ކުރާނަންތޯ؟ 

 އާދެ           ނޫން  ޚަބީރުގެ ރިޕޯޓު ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި ފިންތޯ؟ 

 އާދެ           ނޫން މިމައްސަލާގައި ދެފަރާތުން އެއްޚަބީރަކު ބޭނުން ކުރުމަށް އެއްބަްސތޯ؟ 

ދެފަރާތުން ހުށަހެޅުމަށް އެއްބަްސވެފައިވާ ޚަބީރާއި އެހެން ޚަބީރަކު ގެންނަން އެދޭނަމަ އެމީހެއްގެ ަމއުލޫމާތު ތިރީގައި 
 ބަޔާންކުރާށެވެ.

 ދާއިރާ  ޚަބީރުގެ ޚަބީރުގެ ނަން އެޑުރެހާއެކު

  

 އާދެ          ނޫން  ޚަބީރު ހެކިބަސް އަހަންބޭނުންަވީނ ޝަފަހީ ކޮށް މަޖުލީހުގައި ތޯ؟ 

 ޝަފަހީކޮށް ހެކިބަސް އަހަން އެޭދނަމަ އެކަމަށް ޞަރޫރީވަނީ ކީއްވެގެންކަން ތިރީގައި ބަޔާން ކުރާށެެވ.

 

  ރޮގުކަމަށް ދެކެނީ ކޮންރޮގެއްގައިމިމައްސަލަ ބެލުމަށް ފޮނުވަން ެއންމެ އެކަށީގެންވާ 

 ކުދިމައްސަލައިގެ ރޮގު  

 އަވަސް ނިޔާގެ ރޮގު  

 ބޮޑެތި މައްސަލައިގެ ރޮގު 

މަތީގައި ބަޔާންކުރި ރޮގަކީ އާންމު އުސޫލުން އެމައްސަލަ ފޮނުވޭނެ ރޮގުކަމަށް ނުވާނަމަ އެގޮތަށް ެދކޭސަބަބަކީ ކޮބައިކަން 
 ތިރީގައި ބަޔާންކުރާށެވެ.



 

 

 

  -ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ރޮގަށް މައްސަލަ ފޮނުވަން އެދޭނަމަ:

 އާދެ       ނޫން    އިލެކްޓުރޯނިކު ހެކި ހާމަކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން ދެފަރާތަށް ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސްވެވިފައިވޭތޯ؟

 އާދެ       ނޫން    އެގޮތަށް އެއްބަސްވެވިފައި ނުވާަނމަ އެއްވެވިދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތޯ؟ 

އިލެކްޓުރޯނިކު ހެކި ހާމަކުރުމުގައި ކޯޓުން ގޮތެއްނިންމަންެޖހޭ ވާީޤއާއަކީ ކޮބައިތޯއާއި އެވާޤިއާއަށް މައްސަލަ ކުރިއަށް 
ދާގޮތުގެ އިރުޝާދުދެވޭ އަޑުއެހުމެއްގައި ނުވަތަ ވަކިއަޑުއެހުމެއްގައި ގޮތެއްނިންމަން އެދޭނަމަ އެކަެމއް ތިރީގައި 

 ބަޔާންކުރާށެވެ.

 

 

 

 

 ޝަރީޢަތް ތާވަލު ކުރުމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

  ޝަރީޢަތުގައި ނުވަތަ ފަހުގެ ަޝރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމަށް ހޭދަވާނެކަަމށް ލަފާކުރެވޭ ވަގުތު 

ޝަރީޢަތަށް ހެކިންަނށާއި ދައުވާ ކުރާފަރާތަށް ކޯޓަށް ހާޟިރުނުވޭެނ ވަކިދުވަހެއް 
 ތިރީގައި ަތފްސީލު ބަޔާންކުރާށެވެ. އެބައޮތްތޯ؟ އޮްތނަމަ

 އާދެ        ނޫން 

 ހާޟިރު ނުވެވޭނެ ދުވަސް ނަން 

  

 ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ އިރުޝާދާގުޅޭ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން



 

 

މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އެންމެ އެކަށޭނެކަމަށް ފެންނަ އިުރޝާދުތައް ލިސްޓުކޮށް 
 ހުށަހަޅައިފިންޯތ؟ 

 އާދު       ނޫން 

 އާދު       ނޫން  މިހުށަހެޅި އިރުޝާރުތަކަށް ދެފަރާތަށް އެއްބަސްވެވިފައިވެތޯ؟

 ޚަރަދާގުޅޭ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން 

ވަކީލަކު އައްޔަނުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ނުވަތަ މައްސަލަ ގެންދެވޭނެ ރޮގުކަމަށް ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޚިޔާރުކޮށްފައިވާ ރޮގަކީ 
ކަމުގައި ވާނަމަ ނުވަތަ އާންމުކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ރޮގުނޫން ރޮގަކަށް މައްސަލަ ފޮނުވޭނެކަމަށް ކުދިމައްސަލަތަކުގެ ރޮގު 

 ފޯމުހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބަޔާންޮކށްަފއިވާނަމަ މިބައި ފުރިހަމަކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

  ފޯމުހުށަހަޅާ ހިސާބަށް ހިނާގފަިއވާ ޚަރަދުގެ މިންވަރަކީ ކޮބައި 

  މައްސަލަ ނިމުމާހަމައަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދަކީ ކޮބައިޖުމްލަކޮށް 

 

 އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު 

 އާދެ          ނޫން މިމައުލޫމާތު ފޯމާއެކު ފޯމާއެކީގައި ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް އެއްކަރުދާސް ކޮށްފިން ތޯ؟

     އާދެ          ނޫން މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅަން ޤަސްދުކުރާ ހުށަހެޅުމެއް އެބައޮތްތޯ؟ 

  -އޮތްނަމަ އެހުށަހެޅުމެއް ބަޔާންކުޭރ:

  -ތާރީޚު:                                 -ސޮއި:

 

 

  ފެކުސްނަންބަރު    -ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

   -އީމެއިލް އެޑުރެސް:



 

 

 

c 

& 

 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މީދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު 
 މީދޫ

 ވެހިރާއްޖެ ދި
 

 ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުހަލާގެ ޗެކުލިސްޓު

  47ފޯމު   

  -މިފޯމު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަުހގެ ތާރީޚު:

މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ހިނގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތާރީޚު 
  -ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްތަދު :

 

 

 މައުލޫމާތު  ފޯމު ހުށަހަޅާފަރާތުގެ

   -ނަން:

  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު  -ދާއިމީ އެޑުރެސް:

  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް 

 

 އިރުޝާދުތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާަކން ކަށަވަރުކުރުން

ކޯޓުން ދީފައިވާ އިރުޝާދުތަކުގަިއ އަހަރެން ކުރަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  ކަންކަން 
 ފުރިހަމަ ކުރީން.

 އާދެ         ނޫން

 ތިރީގައި ބަޔާންކުރޭ.އަމަލު ނުކުރެވިވާ އިރުޝާދެއް 



 

 

 ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ތާރީޚު ޢަމަލުނުކުރެވުނު އިރުޝާދު 

  

 

 ބޭނުންވޭ      ނުވޭ      ބޭނުންވާނަމަ ވަކިކަރުދާހެއްގައި ަބޔާންކުރޭ   ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން އިތުުރ އިރުޝާދު 

 އެއްބަސްވެވިފައި   ވޭ      ނުވޭ އިތުރަށް ދިނުމަށް އެދޭ އިރުޝާަދށް ދެފަރާތަށް 

 

 ހެކިންގެ ހެކިބަސް

  ހެކިބަސް އަދާކުރަނީ ކިތައްމީހުްނ )މިބައިގައި ޚަބީރުން ނުހިމަނާ ޖުމަލް ޖަހާނީ(

 ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތަކުގެ ތާަވލު ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ ހެކިންނަށް ހާޟިރުނުވޭ ދުވަހެއް ވާނަަމ އެދުވަހެއް ބަޔާންކުރޭ

 ސަބަބު  ހާޟިރުނުވޭނެ ދުވަސް ހެކިވެރިޔާގެ ނަން

   

 

 ވަކިޚާއްސަ ވަސީލަތެއް ނުވަތަ އިންތިޒާމެއް ހެކިވެރިއަކަށް ނުވަތަ ޚަސްމަކަށް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެނަމަ އެކަމެއް ބަޔާންކުރޭ

 

 ޚަބީރީރައުޔު 

 ޚަބީރާގުޅޭ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްދެއްވާ

 

  

  



 

 

 ރިޕޯޓަށް އެއްބަސް ދެފަރާތުން  ޚާއްސަދާއިރާ  ނަން 

ޝަފަހީކޮށް 
ހެކިބަސް 

އެހުމުގެ ހުއްދަ 
 ކޯޓުން 

 ދީފަ   ނޫން އާދެ   ނޫން އާދެ   ނޫން  

 ދީފަ   ނޫން އާދެ   ނޫން އާދެ   ނޫން  

 ނޫން   ދީފަ އާދެ   ނޫން    އާދެ   ނޫން  

  ޚަބީރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިއްޖެތަ    އާދެ    ނޫން   

  ޚަބީރުން އެއްބަސްވާ ބަޔާނެއްގައި ސޮއިކޮށްފަތަ  އާދެ    ނޫން   

 ތާރީޚު ބަޔާންކުރޭޚަބީރުންގެ ހެކިބަސް ޝަފަހީކޮށް އަހަން ބޭނުްނތަ އާދެ   ނޫން   ބޭނުންނަމަ އޭނާައށް ހާޟިރު ނުވޭނެ 

 ސަބަބު  ހާޟިރުނުވެވޭ ދުވަސް ނަން 

   

 

 ބަދަލުގައި ނުވަތަ ޤާޫނނީވަކީލު 

 ޝަރީޢަތުގައި ޚަސްމު ތަމްސީލު ކުރާނީ  އަމިއްލައަށް     ޤާނޫނީ ވަކީލު       ބަދަލުގައި

 

ކަނޑަނައަޅާ   ކަނޑަނައަޅާނަމަ ޝަރީޢަތަށް ހާޟިރު  ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމުގެ ތާވަލު މިހާތަނަށް ކަނޑަ އަޅައިފި  
 ނުވޭނެ ދުވަސްތައް ބަޔާންކުރޭ.

 ސަބަބު  ނާދެވޭނެ ދުވަސްތައް  ނަން 

   

 

 ޝަރީޢަތް 

      

      

      

  

  

  

   

  



 

 

ޝަރީޢަތުގައި ހޭދަވާނެކަމަށް ލަާފކުރެވޭ މުއްދަތަށް ބަދަލެއް އަންަނ ސަބަބެއް މެދުވެރި   ވެއްޖެ   ނުވޭ ވެއްޖެކަމަށް 
)ހެކިންނާ ސުވާލުކުރުމާއި، ބަޔާން ކުރާނަމަ ހޭދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ވަގުތަކީ       ދުވަސް       ގަޑި       މިނެޓު. 

 ހަޅާ ވަގުތު ހިމަނައިގެން(ދެފާރަތުގެ ޚުލާސާ ބަޔާންހުށަ

 މަތީގައި މިބަޔާންކުރި މުއްދަތަށް ދެފަރާތަށް އެއްބަސްވެފައިވޭތަ    އާދެ     ނޫން 

 މިފޯމާއެކު މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ ތާވަލަށް ދެފަރާަތށް އެއްބަސްވެވިފައި ވޭތަ.    އާދެ     ނޫން

 

 ނިޔާގެ މައްސަލަތަކަށް ޚާއްސަހަމައެކަނި އަވަސް 

ޚާއްސަ ހާލަތެއްނެތްނަމަ އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އަވަސްނިޔާގައި ޝަރީޢަތް ފެށުމަށް ތާަވލުކޮްށފައިވާ ތާރީޚުގެ ތިންހަފްތާގެ 
ކުރިން ކޯޓަށް ހާޟިރުވުމުގެ އަުމރު ނުވަތަ ޯނޓިސް ފޮނުވޭނެއެވެ. މިއަށްވުރެން ކުރުމުއްދަތެއްގެ ެތރޭގައި އަމުރު ފޮނުވުމަްށ 

 ދެ    ނޫން އެއްބަސްތަ.   އާ

  

 ލިޔުންތަކާއި، ފީގެ ޗެކުލިސްޓު

 ހުށަހަޅާ ޝަރީޢަތުގެ ތާވަލު     އަންދާޒާކުރެވޭ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު      އަހަރެން މިފޯމާއެކު މިތަކެތި ހުަށހެޅިން

  -ތާރީޚު:                                 -ސޮއި:

 

               

   -ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

   -އީމެއިލް އެޑުރެސް:

 

 

 

 

 

  
   

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


