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 ފުރަތަމަ ބާބު 
 މާއްދާތައް  އިބްތިދާއ 

 ، ވަނަ ާމއްދާއާއި  156ިމއ ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ުޖްމހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސ ގެ   )ހ(  . 1 ތަޢާރުފާިއ ނަން 
ނަންބަރު   ގެ  2010/22ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  ކޯޓުތަކުގެ         )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ނަންބަރު    96 ޤާނޫނު  އާއި،  )ހ(  ާމއްދާގެ             2016/12ވަނަ 
 ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ބާރު  211)ިޖނާއ  އިުޖރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  

 ލިބިގެން ހަދައިފައިވާ  ގަވާއިދެކެވެ. 

 "ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގަވާއިދު" އެވެ. ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނ  )ށ(   

ލިބިދޭ އިޚްތިޞާޞްގެ   ،ވިޜަންއަކ   މި ކޯޓުގެ . 2 ކޯޓުގެ ވިޜަން  ިޖނާއ  ޢަދުލުގެ ނިޒާުމގައި ިމ ކޯޓަށް 
 ދާއިރާގެ ތެރެއިން ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިްމކުރުެމވެ. 

ޝަރ ޢަތާއި،   . 3 ކޯޓުގެ މިޝަން  އިސްލާމ   ިމޝަންއަކ ،  ކޯޓުގެ  ުޖްމހޫރިއްޔާގެ  މި  ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
ަމއްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ަމތ ން  ގޮތުގެ  ޤާނޫނުތަކުގައިވާ   ،ޤާނޫނުއަސާސ އާއި 

 ހަަމހަަމކަާމއި، ހާަމކަާމއި، ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވުެމއްނެތި އަވަސްކަާމއެކު ނިންުމެމވެ.  

ނަންބަރު   . 4 ިއދާރ  ޮއނިގަނޑު  ޤާނޫނު  ކަނޑައަޅާނ ،  އޮނިގަނޑު  އިދާރ         2010/22ކޯޓުގެ 
ވަނަ ާމއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   78)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( ގެ  

ަމގޮ ަމޝްވަރާގެ  ަމޖިލ ހުގެ  އާންުމ  ޤާޟ ންގެ  ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް    ، ންތ ތަށް، 
 ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ޖުޑ ޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.

ޝަރުޢ  ދާއިރާއިން ކަނޑައަޅާ ރަސްމ     ،ކޯޓުގެ ރަސްމ  މަސައްކަތު ގަޑިއަކ  )ހ(  . 5 ރަސްމ  މަސަްއކަތު ގަޑި 
 މަސައްކަތު ގަޑިއެވެ.  

ވެސް،    މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް ނަަމވެސް، އެހެން ގަޑިތަކުގައި )ށ(   
ަމސައްކަތް ހުޅުވައިގެން  އިޚުތިޔާރު  ކޯޓު  އިސްޤާޟ އަށް    ،ކުރުވުުމގެ 

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

ކޯޓަށް ލިޔެކިޔުމާިއ ތަކެތި  
 ބަލަިއގަންނަ ގަޑި 

ބަލައިގަންނާނ  )ހ(  . 6 ތަކެތި  ލިޔެކިޔުާމއި  ކޮންެމ    ،ކޯޓަށް  ނޫން  ބަންދު  ރަސްމ  
އަށެވެ. އަދި ރަަމޟާން ަމހުގައި    13:30އިން ފެށިގެން    8:30ދުވަހެއްގެ  

ޝަރުޢ  ދާއިރާއިން ކަނޑައަޅާ ރަސްމ     ،ލިޔެކިޔުާމއި ތަކެތި ބަލައިގަންނާނ  
 މަސައްކަތު ގަޑ ގައެވެ. 

ާމއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް ނަަމވެސް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް  )ށ(     ފައިސާ    މި 
ދުވަހެއްގެ    ،ބަލައިގަންނާނ  ކޮންމެ  ބަންދުނޫން       އިން  8:30ރަސްމ  
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އަށެވެ. އަދި ރަަމޟާން ަމހުގައި ފައިސާ ބަލައިގަންނާނެ ގަޑި ކޯޓުން    11:30
 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  

ާމއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި އެހެން އޮތް ނަަމވެސް، ދިާމވާ ޚާއްޞަ  )ނ(    މި 
ެޖހިއްެޖނަމަ،  ހާލަތަކާ   ގެންނަން  ބަދަލެއް  ގަޑިތަކަށް  ބުނެވިދިޔަ  ގުޅިގެން 

ގަޑިތަކަށް  އެ  ަމތ ން  ގޮތެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  ަމިޖލ ހުން  އާންމު       ޤާޟ ންގެ 
 ބަދަލު ގެނެވިދާނެއެވެ. 

 މި ކޯޓަށް ޚާއްޞަ ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.   )ހ(  . 7 ކޯޓުގެ ސިްއކަ 

 ވާނ ، ކޯޓުގެ ސިއްކަ ެޖހުުމންނެވެ.ޞައްޙަމި ކޯޓުގެ ރަސްމ  ކޮންމެ ލިޔުެމއް   )ށ(   

ރަޖިސްޓްރާރ ކްރިމިނަލް )ނ(    ނުވަތަ  އިސްޤާޟ   ދ ފައިވާ   ،ކޯޓުގެ  ލިޔުުމން 
 ހުއްދައެއް ނެތި، އެއްވެސް ލިޔުެމއްގައި ކޯޓުގެ ސިއްކަ ަޖހައިގެން ނުވާނެއެވެ. 

ދޭއިރު،  )ރ(    ހުއްދަ  ަމތ ން،  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ނ(  ާމއްދާގެ  މި 
 ހުއްދަދޭ ދާއިރާ ކަނޑައަޅައިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ަމރުޙަލާތައް  ކްރިިމ ( ހ) . 8 ޝަރ ޢަތްކުރެވޭ ބަސް  އެންެމހައި  ޝަރ ޢަތުގެ  ހިންގާ  ކޯޓުގައި   ކުރިޔަށްނަލް 
ގެންދަންވާނ ، އަދި އެންެމހައި ލިޔެކިޔުންތަކާއި ރިކޯޑުތައް ބަލަހައްޓަންވާނ ،  

 ދިވެހިބަހުންނެވެ. 

ނަަމވެސް،    )ށ(    އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެން  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
އޭގެ ދިވެހި ތަރުަޖމާ   ންނަ ލިޔެކިޔުންތައް، އިނގިރޭސިބަހާއި ޢަރަބިބަހުން ހު

ވިޔަސް ކަުމގައި  ކުރިޔަށް   ، ހުށަނޭޅުނު  ަމއްސަލަތައް  ބަލައިގަނެ،  ކޯޓުން 
ބަސްބަހުން   ނޫން  ޢަރަބިބަސް  އިނގިރޭސިބަހާއި  އަދި  ގެންދަންވާނެއެވެ. 

ަމތ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދެ ބަހުންކުރެ ބަހަކުން    ،ލިޔެފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް
ހުށަހަޅައިފިނަަމ ތަރުަޖމާ  ބަލައިގަނެ  ،އޭގެ  ލިޔެކިޔުންތައް  އެފަދަ    ،ކޯޓުން 

 ގެންދަންވާނެއެވެ.  ކުރިޔަށްއޭގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށް ަމއްސަލަތައް 

 ކޯޓުގެ ރިސެސް 

 

  ، ަމިޖލ ހުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ ަމތ ންކޯޓުގެ ޤާޟ ންގެ އާންމު   ކްރިމިނަލް )ހ(  . 9
ކްރިިމނަލް ކޯޓުގެ    ،)ތިރ ސް( ދުވަހުގެ ުމއްދަތެއް  30އަހަރަކު ގިނަވެގެން  

 ރިސެސްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

ކުރިން )ށ(    ދިއުުމގެ  ރިސެސްއަށް  ކުރާނެ    ، ކޯޓު  ުމއްދަތުގައި  ރިސެސްގެ 
 ން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.ޤާޟ ންގެ އާންމު ަމޖިލ ހު  ،މަސައްކަތްތައް
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ކޯޓުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ކޯޓުން  
 ބޭރަށް ގެންދިުއން 

ކޯޓުގެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުެމއް، ހުއްދަނެތި ކޯޓުން ބޭރަށް ގެންދިއުަމކ  ަމނާ   )ހ(  . 10
ނިންަމއި،   ޝަރ ޢަތް  ަމއްސަލައެއްގެ  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  އަދި          ކަެމކެވެ. 

ރަސްމ     ، އެ ަމއްސަލައަކާ ގުޅޭ އެންެމހައި ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކުރުަމށްފަހު
އެއް އެއިން  ނޫންގޮތެއްގައި  ފައިލުން ބޭނުަމކަށް  އަސްލު  ލިޔުެމއްގެ  ވެސް 

 އުނިކޮށް އިތުރުކޮށް ހެދުަމކ  ަމނާ ކަެމކެވެ.

ކަނޑައަޅައިފައިވާ  )ށ(    ނަަމވެސް، ކޯޓުން  އެހެން އޮތް  )ށ( ގައި  ާމއްދާގެ  މި 
ދުރުން  އޮންލައިންކޮށް  މަސައްކަތްތައް  ކޯޓުގެ  ތެރެއިން،  އިންތިޒާުމތަކުގެ 

 ކުރެވިދާނެއެވެ.  

ރިކޯ . 11 ރިކޯޑު ބެލެހެްއޓުން  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  އެންެމހައި  ގުޅުންހުރި  މަސައްކަތްތަކާ  ކޯޓުގެ  ޑު ކްރިމިނަލް 
ލިޔެކިޔުާމއި އެކުލަވައިލާ  ކޯޓުން  ތެރޭގައި  އޭގެ  ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.   ،ފުރިހަަމއަށް 

 ކޯޓަށް ލިބޭ ނުވަތަ ހުށަހެޅޭ އެންެމހައި ލިޔެކިޔުެމއް ހިެމނެއެވެ.

 ދެވަނަ ބާބު 
 ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް  ކްރިމިނަލް 

ނަންބަރު   )ހ(  . 12 ކޯޓުގެ ިއޚްތިޞާޞް  ގެ   2010/22ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  ކޯޓުތަކުގެ      )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
އި ކުޑަކުދިންކަަމށް ޤާނޫނުގަ ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތ ން  2ަޖދުވަލު  

ިޖނާއ    ކުރާ  މ ހުން  ފިޔަވައި،  ަމއްސަލަތައް  ކުށްކުށުގެ  ކުރާ  ކުދިން  ބުނާ 
ކޮށްފައި   އެހެން ޤާނޫނަކުން އިސްތިސްނާ ކުށްކުށުގެ ަމއްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  

 ނުވާ ަމއްސަލަތައް ބެލުުމގެ އިޚްތިޞާޞް މި ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.   

އެހެން ޤާނޫނަކުން   ،މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމއްސަލަތަކާއި )ށ(   
ކޮންމެ  ކްރިމިނަލް   ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ބެލޭނެކަަމށް  ަމއްސަލައެއް  ކޯޓަށް 

 ބެލުުމގެ އިޚްތިޞާޞް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

މި ާމއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައިވާ ަމއްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެ ަމއްސަލައެއް   )ނ(   
ބެލުުމގެ އިޚްތިޞާޞް ހަަމއެކަނި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ލިބިފައިވާ ަމއްސަލަތައް 

ަމއްސަލަތައް ބަލައިގަނެ   ގެންދަންވާނ ، ޤާނޫނު    ކުރިޔަށްފިޔަވައި، އެހެން 
ގެ    2010/22ނަންބަރު   ޤާނޫނު(  ކޯޓުތަކުގެ  ވަނަ    69)ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
)ިޖނާއ  އިުޖރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ    2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު    ،ާމއްދާއާއި

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން އެ ަމއްސަލައެއް ބެލުުމގެ ސަރަޙައްދ  އިޚްތިޞާޞް    6
 ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ލިބޭނަަމއެވެ. 
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 ތިންވަނަ ބާބު 
 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟ ންގެ އާންމު މަޖިލިސް 

ނަންބަރު   )ހ(  . 13 ޤާޟ ންގެ ާއންމު މަޖިލިސް  ގެ  2010/22ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  ކޯޓުތަކުގެ         )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
ޓަކައި   ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުަމށް  78

ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުރިހާ ޤާޟ ން  އެ 
 ނަންވާނެއެވެ.  ޤާޟ ންގެ އާންމު ަމޖިލ ހެއް އޮން ، ހިެމނޭހެން

ބާއްވާނ  )ށ(    ބައްދަލުވުން  ަމޖިލ ހުގެ  އާންމު  އަންގާރަ    ، ޤާޟ ންގެ  ކޮންެމ 
 އަށެވެ. 14:00ން  13:00ދުވަހެއްގެ 

ޤާޟ ންގެ  )ނ(    ނަަމވެސް،  އޮތް  )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި  ާމއްދާގެ  މި 
ގެނައުުމގެ އިޚްތިޔާރު  އާންމު ަމޖިލ ހުގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ގަޑިއަށް ބަދަލު  

 އެ ަމިޖލ ހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޤާޟ ންގެ ާއންމު މަޖިލ ހުގެ  
 މަސްޫއލިއްޔަތު

ބަޔާންކޮށްފައި  )ހ(  . 14 ތިރ ގައި  ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް،  ަމޖިލ ހުގެ  އާންމު  ޤާޟ ންގެ 
 ިމވަނ އެވެ.

ކުރުަމށް (1)    ރަނގަޅު  ފެންވަރު  ޚިދުަމތުގެ  ކުރަންެޖހޭ ޓަކައި    ދޭ 
 ؛ގޮތެއް ނިންުމން ،ކަންކަާމެމދު ަމޝްވަރާކޮށް

ކަނޑައެޅިފައިވާނަަމ (2)    ދާއިރާތަކެއް  ވަކި  ދާއިރާތަކަށް   ،ކޯޓުގައި  އެ 
 ؛ކޮށްދިނުންއިންތިޒާުމކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތްތައް 

ބަެޖޓުގައި   ،ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އަހަރ  ބަެޖޓު ތައްޔާރުކުރުުމގެ ކުރިން (3)   
 ؛ހިެމނުަމށް ބޭނުންވާ ކަންކަާމެމދު ަމޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންުމން

ދާއިރާތައް  (4)    ބޭނުންވާ  ތަްމރ ނުކުރަން  ުމވައްޒަފުން  ކޯޓުގެ 
 ؛ކަނޑައެޅުން

ރިސެސްގެ ތެރޭގައި ހިނގަުމންދާނެ   ، ކޯޓުގެ ރިސެސް ކަނޑައެޅުާމއި (5)   
 ؛މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާުމކުރުން

ކަެމއް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސުޕްރ މް ކޯޓުގެ   ޤާނޫނަކުން ކަނޑައެޅޭ  (6)   
އިންތިޒާުމތައް  ކުރުުމގެ  ކަެމއް  ހަވާލުކުރެވޭ  ނިންުމަމކުން 

 ؛ހަަމެޖއްސުން 
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އާންުމ  (7)    ޤާޟ ންގެ  ކޯޓުގެ  ތެރެއިން  ކަންކަުމގެ  ދާޚިލ   ކޯޓުގެ 
އަކު ހުށަހަޅާ ޤާޟ ަމޖިލ ހުގެ ަމޝްވަރާއަށް އެދި އިސްޤާޟ  ނުވަތަ  

 ؛ކަންކަުމގައި ަމޝްވަރާކޮށް ލަފާދިނުން

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަުމގެ އިތުރުން ކުރަންެޖހޭ ކޯޓުގެ   )ށ(   
 ކުރުން. ދާޚިލ  ކަންކަން

ޤާޟ ންގެ ާއންމު މަޖިލ ހުގެ  
 ރިޔާސަތު

ކޯޓުގެ އިސްޤާޟ  ނުވަތަ ކޯޓު   ،ޤާޟ ންގެ އާންމު ަމިޖލ ހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނ  . 15
ންގެ ތެރެއިން އިސްޤާޟ  ކަނޑައަޅާ  ޤާޟ ވެހުރި ޤާޟ  ނުވަތަ ކޯޓުގެ  ހަވާލުހިންގުމާ  

 ޤާޟ އެކެވެ. 

ޤާޟ ންގެ ާއންމު މަޖިލ ހުގެ  
 ޓް ސެކްރެޓޭރިެއ

ަމޖިލ ހުގެ   . 16 އާންމު  އޮންނަންވާނެއެވެ.  ސެކްރެޓޭރިއެޤާޟ ންގެ  ކަނޑައެޅިފައި  ޓެއް 
 އިސްޤާޟ ގެ ބިއުރޯއިންނެވެ.  ،ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާނ 

ޤާޟ ންގެ ާއންމު މަޖިލ ހުގެ  
 ޓުގެ މަސްޫއލިއްޔަތު ސެކްރެޓޭރިެއ

ތިރ ގައި   ޓުގެސެކްރެޓޭރިއެ  ަމޖިލ ހުގެ  އާންުމ  ޤާޟ ންގެ )ހ(  . 17 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް، 
 ބަޔާންކޮށްފައި ިމވަނ އެވެ. 

ކަނޑައަޅައި (1)    ތަނެއް  ބާއްވާނެ  ަޖލްސާ   ، ަޖލްސާ  ތަނެއްގައި  އެ 
 ؛ތައް ހަަމެޖއްސުންއިންތިޒާުމބޭއްވުުމގެ އެންެމހައި 

އެެޖންޑާ   (2)    ހާޒިރ    ،ާމއި އެންގުަޖލްސާއަށް    ،ތައްޔާރުކޮށްަޖލްސާގެ 
 ؛ބެލެހެއްޓުން

ގަވާއިދުތަ (3)    ޤާނޫނުތަކާއި  ބޭނުންވާ  ަމިޖލ ހަށް  އާންމު   ކާއިޤާޟ ންގެ 
ބެލޭނެ   ފަސޭހައިން  ލިޔެކިޔުންތައް   އިންތިޒާމު އެހެނިހެން 

 ؛ހަަމެޖއްސުން 

އެ ރިކޯޑިންގ  ، ރިކޯޑުކޮށްޤާޟ ންގެ އާންމު ަމޖިލ ހުގެ ަޖލްސާތައް  (4)   
 ؛ކުރުންރައްކައު

ނިންުމންތައް (5)    ަޖލްސާތަކުގެ  ަމޖިލ ހުގެ  އާންމު  ަޖލްސާ   ،ޤާޟ ންގެ 
ަޖލްސާގައި   ،)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔެ  3ބާއްވާތާ ލަސްވެގެން  

 ؛ންވުބައިވެރިވި ޤާޟ ން ސޮއިކުރު

އެކަަމށް  (6)    ނިންުމންތައް  ފާސްކުރާ  ަމިޖލ ހުން  އާންުމ  ޤާޟ ންގެ 
 ؛ކުރުންރައްކައުގައި ފައިލު ކަނޑައަޅައިފައިވާ
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ކޮޕ  (7)    ޑިިޖޓަލް   ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެކަަމށް    ، ނިންުމންތަކުގެ 
 ؛ކުރުންރައްކައުގައި ފޯލްޑަރު

އިސްޤާޟ ގެ   ،ކަންތައްތައްޤާޟ ންގެ އާންމު ަމޖިލ ހުން ފާސްކުރާ   (8)   
 ؛ން އަންގަންެޖހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުންތ ލަފާގެ ަމ

 ޤާޟ ންގެ އާންމު ަމިޖލ ހުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ަމޢުލޫާމތެއް ދޭން  (9)   
ަމޖިލ ހުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ ަމތ ން އެ ަމޢުލޫާމތެއް   ،ެޖހިއްެޖނަަމ

 ؛އެ ފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

ހިނގާ (10)    ަޖލްސާތަކުގައި  ަމޖިލ ހުގެ  އާންމު  ކަންކަުމގެ   ޤާޟ ންގެ 
 ؛ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

އިތުރުން )ށ(    ކަންކަުމގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ޤާޟ ންގެ   ، މި 
 ިޖލ ހުން ކަނޑައަޅާ އިދާރ  އެންެމހައި ކަންތައްތައް ކުރުން. އާންމު މަ 

ޤާޟ ންގެ ާއންމު މަޖިލ ހަށް  
 ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުން 

ނުވަތަ   )ހ(  . 18 ޤާޟ އަކު  ހުށަހަޅަން  ހުށަހެޅުެމއް  ަމޖިލ ހަށް  އާންމު  ޤާޟ ންގެ 
އިދާރ    ނުވަތަ  ސެކްޝަނަކުން،  ޝަރ ޢަތްކުރާ  ނުވަތަ  ރެޖިސްޓަރާރ 

ބޭނުންވެއްެޖނަަމ ަމޖިލ ހުގެ    ، ސެކްޝަނަކުން  އާންުމ  ޤާޟ ންގެ 
 ހުށަހެޅުެމއް ލިޔުުމން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ޓަށް އެސެކްރެޓޭރިއެ

ޤާޟ ންގެ އާންމު ަމިޖލ ހަށް ހުށަހެޅުަމށް ހުށަހެޅޭ އެންެމހައި ހުށަހެޅުންތަކުގެ   )ށ(   
 ލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ޓުން ބައެރިކޯޑު، ޤާޟ ންގެ އާންުމ ަމޖިލ ހުގެ ސެކްރެޓޭރި

ހުށަހެޅުަމށް )ހ(  . 19 ހުށަހެޅުންތައް ތާވަލުކުރުން  ަމިޖލ ހަށް  އާންމު  އެންެމހައި    ޤާޟ ންގެ  ހުށަހެޅޭ  ޓަކައި 
އިސްކަން   ތަރުތ ބުން  އެެޖންޑާގައި ތާވަލުކުރަންވާނ  ހުށަހެޅޭ  ހުށަހެޅުންތައް 

 ދ ގެންނެވެ. 

ަމޖިލ ހަށް  ޤާޟ  )ށ(    އާންމު  އަދި/ނުވަތަ ންގެ  ނިިމފައިނުވާ  ގޮތެއް  ހުށަހެޅި 
އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިނުވާ، އެންެމހައި ހުށަހެޅުންތައް އެެޖންޑާއިން ފެންނަން 

ހުށަހެ ކޮންެމ  އަދި  ހުށަހެޅި    ،ޅުަމކ އޮންނަންވާނެއެވެ.  ފަރާތަކުން  ކޮން 
 ހުށަހެޅުެމއްކަން އެނގޭ ގޮތަށް އެެޖންޑާގައި ހިަމނަންވާނެއެވެ.

ފަހުން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުަމކ     ،ނަަމވެސް   އްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްމި ާމ )ނ(   
ހުށަހެޅުެމއް މުހިންުމކަން އޮތް  ތާވަލުކުރުުމގެ ޟަރޫރަތްތެރިކަާމއި    އަވަހަށް 
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  ކުރިޔަށްތާވަލުގެ    ،ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތަރުތ ބަށް ބަދަލުގެނެސް  ، ވާނަަމ  ކަުމގައި
 އެފަދަ ހުށަހެޅުންތައް ލުަމށް އެންގުުމގެ ބާރު އިސްޤާޟ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އޮތް )ރ(    އެހެން  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ޤާޟ ންގެ   ،ނަަމވެސް   މި  ހިނގަުމންދާ 
  ، އާންމު ަމިޖލިހެއްގައި ޤާޟ އަކު އިތުރު ހުށަހެޅުެމއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަަމ

ވަގުތު  ނިންުމަމށް  ގޮތެއް  ަމޝްވަރާކުރުަމށާއި  ހުށަހެޅުަމކަށް  އެފަދަ  އަދި 
 ގޮތެއް ނިންިމދާނެއެވެ.  ގެންއެފަދަ ހުށަހެޅުަމކާެމދު ަމޝްވަރާކޮށް ،އޮތްނަަމ

މު މަޖިލ ހުގެ  ޤާޟ ންގެ ާއން 
 ނިންމުން 

  ،ނިންމާ ނިންުމންތައް  އޮންނަންވާނ   ގެންަމޖިލ ހެއް ބާއްވައި  އާންުމ  ޤާޟ ންގެ )ހ(  . 20
 ގައިވާ ނަޫމނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. 1މި ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަލު 

ަމިޖލ  )ށ(    އާންުމ  ނިޤާޟ ންގެ  އެކުލަންހުގެ  ވަކިވަކި    ، ލާނ ވައިުމންތައް 
ަމިޖލިސްތަކުގައި ނިންމި ނިންުމންތައް ވަކިވާނެގޮތަށް އެ ަމޖިލިހެއްގެ ހުރިހާ  

 ނިންުމންތައް އެ ޑޮކިއުެމންޓަކުން ފެންނާނެ ގޮތަށެވެ.

އެ ނިންުމެމއް ނިންިމ ަމިޖލިސް    ،ޤާޟިންގެ އާންމު ަމޖިލ ހުގެ ނިންުމންތައް )ނ(   
ލަން  ވައިދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކުލަ)ދޭއް(    2ބޭއްވޭތާ ގިނަވެގެން ަމސައްކަތު  

 ވާނެއެވެ. އަދި އެ ުމއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޤާޟ ން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 

ޤާޟ ންގެ ާއންމު މަޖިލ ހުގެ  
 ނިންމުންތައް ޝާއިޢުކުރުން 

ޓުން، ޤާޟ ންގެ އާންމު ަމޖިލ ހުގެ  އެ ސެކްރެޓޭރިޤާޟ ންގެ އާންމު ަމިޖލ ހުގެ )ހ(  . 21
އަދި    ،ނިންުމންތައް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  ސެކްޝަންތަކަށް  އެންެމހައި  ކޯޓުގެ 

ުމއްދަތަކަށް ނޯޓިސް   ުމވައްޒަފުންނަށް ފެންނާނެ ގޮތަށް އެކަށ ގެންވާ  ހުރިހާ 
 ބޯޑުގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ނިން )ށ(    ަމިޖލިހުން  އާންމު  ގުޅުންހުރި  ޤާޟ ންގެ  އާންމުންނާ  ނިންުމަމކ   ާމ 
ގުޅުންހުރި  ،ވާނަަމ  ކަަމކަށް ވަކ ލުންނާ               ، ވާނަަމ  ށްކަކަަމ  ނުވަތަ 

ނިންުމެމއް ނިންމި  ވެބްސައިޓުގައި   ، ގޮތް  ޢަަމލުކުރާނެ   ،ގޮތާއި  އެ  ކޯޓުގެ 
 ކުރަންވާނެއެވެ.  ޝާއިޢު

އިދާރާއަކާ   ނިންުމަމކ  ދައުލަތުގެ ވަކިޤާޟ ންގެ އާންމު ަމޖިލިހުން ނިންމާ   )ނ(   
  ވާނަަމ، އެ ނިންުމެމއް  ނިންިމ  ނުވަތަ ުމއައްސަސާއަކާ ގުޅުންހުރި ކަަމކަށް

އެ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ ުމއައްސަސާއަކަށް ކޯޓުން   ،ގޮތް  ގޮތާއި ޢަަމލުކުރާނެ
 ލަސްނުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ.
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 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
  އެހެނިހެން މުވައްޒަފުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟ ންނާއި 

 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާ ުމޚާޠަބު ކުރާނ  "ޤާޟ " ިމ ނަުމންނެވެ.   )ހ(  . 22 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟ ން  

ނަންބަރު   )ށ(    ގެ  2010/22ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  ކޯޓުތަކުގެ         )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ކްރިިމނަލް ކޯޓުގެ  )ވ( ގައި    ވަނަ ާމއްދާގެ  54

 .އެންމެ އިސް ފަރާތަކ ، ކޯޓުގެ އިސްޤާޟ އެވެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ިއސްޤާޟ ގެ  
 މަސްޫއލިއްޔަތުތަކާިއ ބާރުތަްއ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ   )ހ(  . 23 އިސްޤާޟ ގެ  ކޯޓުގެ  ކަންކަަމކ  ކްރިިމނަލް  ތިރ ގައިވާ 
 ތެރޭގައި ހިެމނޭ ކަންކަެމވެ.

ތަރައްޤ އަށް (1)    ކޯޓުގެ  ކަނޑައަޅަންެޖހޭ   ކްރިމިނަލް  ޓަކައި 
 ؛ހިންގުން ސިޔާސަތުތަކާއި ަމޝްރޫޢުތައް އެކަށައަޅައި

ތަކުގައި ހާލަތްއި  އްޔާކްރިމިނަލް ކޯޓުން ަޖވާބުދާރ ވާންެޖހޭ ކަންކަުމގަ (2)   
 ؛ކޯޓަށް އެހ ތެރިވުން

ކަންކަން   (3)    ކޯޓުގެ  އިންސާފު ކްރިމިނަލް  ޢަދުލު  ހިންގުުމގައި 
އިދާރ  އާންމު  ބާރުގެ  ހިންގާ   ކަންކަން  ޤާއިުމކުރުުމގެ  ރާވައި 

 ؛ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ަމޝްވަރާއާއި ލަފާދިނުން

ކުރިއެރުވުަމށާއި،  (4)    ޙިާމޔަތްކޮށް  ނަގަހައްޓައި  ވެރިކަން  ޤާނޫނުގެ 
ސަލާަމތާއި އާންުމ    ރައްޔިތުންގެ  ަމޞްލަޙަތު ަމންފާއަށާއި، 

 ؛ކުރުން ދިފާޢުކުރުަމށް ކުރަންެޖހޭ މަސައްކަތް

މިސްރާބާއި  (5)    ގޮތުގެ  ބައްޓަންކުރާނެ  ކުރިަމގު  ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް 
ކަނޑައަޅައި ހާސިލުކުރުަމށް   އެ  ،ލަނޑުދަނޑިތައް  ކަންކަން 

 ؛ކުރުން މަސައްކަތް

ނަގަހައްޓައި،  (6)    ުމސްތަޤިއްލުކަން  މިނިވަންކަާމއި  ނިޒާުމގެ  ޝަރުޢ  
ކޯޓު އެ  ތަރައްޤ   ކްރިމިނަލް  ބޭނުންވާ  ގޮތުން  ހ ތެރިކަން ކުރުުމގެ 

 ؛ފޯރުކޮށްދ  ަމގުދައްކައިދިނުން

ޤާޟ ން  (7)    ބަލާނެ  ަމއްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ކްރިމިނަލް 
 ؛ކަނޑައެޅުން
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ބަލައި  (8)    އާންުމގޮތެއްގައި  ަމއްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ކްރިމިނަލް 
ޝަރ ޢަތުގެ  ހިންގާ  ހުރެގެން  ޤާޟ އަކު  އެއް  ޙުކުްމކުރާނ  

ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލައިގެ ޒާތަށާއި  ،ސްޔަަމިޖލ ހަކުން ކަުމގައި ވި
 ، ބާވަތަށާއި ަމއްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ އެހެނިހެން ކަންކަަމށް ބަލައި

ޤާޟ ންގެ   އެ އަދަދެއްގެ  ގިނަ  ޤާޟ އަށްވުރެ  އެއް  ަމއްސަލައެއް 
ަމިޖލ ހަކުން ަމއްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ އޮނަހިރި އަދަދެއްގެ ޤާޟ ންގެ 

 ؛ބެލުަމށް ހަަމެޖއްސުުމގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވުން

ލަފާދ   (9)    ޤާޟ ންނަށް  ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް  ކަންކަުމގައި  އިުޖރާއ  
 ؛އެހ ތެރިވެދިނުން

ކޯޓުގެ   ކަންކަާމއިއިުޖރާއ    (10)    ކްރިމިނަލް  ކަންކަުމގައި  އިދާރ  
 ؛ށް އިރުޝާދު ދިނުންރއަރަޖިސްޓްރާ

ޙުކުްމތަކަށް (11)    ނިންުމންތަކާއި  ކޯޓުގެ  ޤާޟ ންނަށާއި   ،ކްރިމިނަލް 
ވަކ ލުންނަށާއި ވާސިލުވެވޭނެ   ޤާނޫނ   ފަސޭހައިން  އާންމުންނަށް 

 ؛އުސޫލުތަކާއި އިންތިޒާުމތައް ހަަމެޖއްސުން 

ލަސްވެގެން ކްރިިމ (12)    ަމއްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ހުށަހަޅާ   ނަލް 
ިމނޫންވެސް   ،ޝަކުވާތަކާއި ހުށަހެޅޭ  ގުޅިގެން  ަމއްސަލަތަކާ 

 ؛ޝަކުވާތައް ބަލައި، ފިޔަވަޅު އެޅުން

 ، ކޯޓުން އަދާކުރުަމށް ހަަމެޖހިފައިވާ ޤާނޫނ  އެންެމހައި ވާިޖބުތަކާއި (13)   
ޤާނޫނުއަސާސ ންނާއި ޤާނޫނުން އިސްޤާޟ  އަދާކުރަންެޖހޭ އެންެމހައި 

އަދާކުރުަމށް އެންެމހައި   މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ކުރަންެޖހޭ  ޓަކައި 
 ؛ކުރުން ކަންކަން

ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަުމގެ އިތުރުން )ށ(    އިސްޤާޟ ގެ   ، މި 
ޤާނޫނަކުން ނު ކަުމގައި  ގަވާއިދަކުން  މަސްއޫލިއްޔަތު   ކަނޑައަޅައިފައިވާވަތަ 

 ކަެމއް އިސްޤާޟ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭނެއެވެ.  ކޮންެމ

ނެތް   )ނ(    އިސްޤާޟ   ކޯޓުގެ  ަމޤާުމގެ  ހާލަތެއްކްރިމިނަލް  އޭނާ  ނުވަތަ  ގައި 
ނުކުޅެދިއްޖެ   އަދާކުރުަމށް  ވާިޖބުތައް ހާލަތެއްމަސްއޫލިއްޔަތު  ަމޤާުމގެ  ގައި، 

ޢައްޔަނު  އިސްޤާޟ އެއް  އެހެން  ނުވަތަ  ފެށެންދެން،  އޭނާއަށް  އަދާކުރަން 
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ކޯޓު   ވަގުތަކު  އެ  އަދާކުރާނ ،  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އޭނާގެ  ކުރެވެންދެން 
 ފައިވާ ޤާޟ އެކެވެ. ހިންގުން ހަވާލުކޮށް

"ދާއިމ      ،އިސްޤާޟ  ސަލާާމއި ޗުއްޓ ގައި ހުންނަ ހާލަތުގައި ޢަަމލުކުރާނ   )ރ(   
ފަނޑިޔާރުން ހަަމެޖހިފައިނުވާ ކޯޓުތަކުގެ ހިންގުން ހަވާލުކުރުުމގައްޔާއި، ކޯޓު  
ހިންގުން   ކޯޓުގެ  އެ  ދާނަމަ  ޗުއްޓ އަށް  ފަނޑިޔާރު  ހަވާލުވެހުންނަ  ހިންގުމާ 

ޢަަމލުކުރާނެ ހަވާލުކުރުުމގައި  ފަނޑިޔާރަކާ  އުސޫލު"  އެހެން  ގައިވާ    ގޮތުގެ 
 ގޮތުގެ ަމތ ންނެވެ.

ލް ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަ 
ެއސިސްޓެންޓް   ާއިއރަޖިސްޓްރާރ
 ރަޖިސްޓްރާރ 

ނަންބަރު   )ހ(  . 24 ގެ  2010/22ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  ކޯޓުތަކުގެ         )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
ާމއްދާގައި  59 ަމތ ން  ވަނަ  ގޮތުގެ  ކޯޓުގައި   ،ބުނެފައިވާ  ކްރިމިނަލް 

ރަޖިސްޓްރާރރއަރަޖިސްޓްރާ ހުންނަންވާނެއެވެ.  ކުރާނ ،  ޢައްޔަނު  ކު 
 ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ޖުޑ ޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.

ގޮތުން   )ށ(    އެހ ތެރިވެދިނުުމގެ  ރަިޖސްޓްރާރއަށް  ކޯޓުގައި  ކްރިމިނަލް 
 އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރާރއެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ނެތް   )ނ(    ނުކުޅެދިއްޖެ  ހާލަތެއްރަޖިސްޓްރާރ  އޭނާ  ނުވަތަ  ގައި، ހާލަތެއްގައި 
އެހެން   ނުވަތަ  ފެށެންދެން،  އޭނާއަށް  އަދާކުރަން  ވާިޖބުތައް  ަމޤާުމގެ 

ކުރެވެންދެން ރަޖިސްޓްރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް    ޢައްޔަނުއް  ރއެސްޓްރާރަިޖ
އަދާކުރާނ ، އެސިސްޓެންޓް ރަިޖސްޓްރާރ ނުވަތަ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟ  އެކަަމށް  

 ކަނޑައަޅާ ުމވައްޒަފެކެވެ. 

އަންނަނިވި    ،މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައިކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ   )ހ(  . 25 ރަޖިސްޓްރާރގެ މަސްޫއލިއްޔަތު 
 ކަންކަން ހިެމނެއެވެ.  

ލިޔުންތަކާއި (1)    ފޮނުވާ  އޮފ ހުން  ެޖނެރަލްގެ   ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
ަމއްސަލަތަކާއި ހުށަހަޅާ  އެދި  އަުމރަށް  ުމދާ   ، ހެބިއަސްކޯޕަސް 

 ؛ހޯދުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ ަމއްސަލަތައް ބަލައިގަތުން

ލިޔެކިޔުންތައް ކޯޓަށް   (2)    އެންެމހައި  ގުޅޭ  ަމއްސަލަތަކާ  ހުށަހެޅޭ 
 ؛ބަލައިގަތުން

ސްކޭންކޮށް (3)    ަމއްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް   ، ކްރިމިނަލް 
އަޕްލޯޑްކޮށް.ސ .އެްމ.އެސް ރަޖިސްޓަރ    ،އަށް  ަމއްސަލަތަކުގެ 
 ؛ބެލެހެއްޓުން
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 ؛ތައްޔާރުކުރުާމއި ޝާއިޢުކުރުންކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކަލަންޑަރު  (4)   

ގަވާއި (5)    ކޯޓުގެ ދުންނާމި  ަމިޖލ ހުން  އާންމު  ޤާޟ ންގެ  އި 
ކަންކަން  ކަނޑައަޅާ  ގޮތުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  ރަޖިސްޓްރާރގެ 

 ކުރުން. 

ނަަމވެސް، ކޯޓަށް   އޮތް  ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން  (2)ާމއްދާގެ )ހ( ގެ    ިމ )ށ(   
ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތުާމެމދު  

ންނެވެ. އަދި ކޯޓަށް  ތ އި ަމޝްވަރާގެ ަމޔާއިސްޤާޟ ގެ ލަފަ  ،ގޮތެއް ނިންާމނ 
ބާވަތްތަކެއްގެ  ވަކި  ހުށަހެޅޭ  ގުޅިގެން  ަމއްސަލަތަކާ  ހުށަހެޅިފައިވާ 

ނި ގޮތެއް  ބަލައިގަތުާމެމދު  ުމވައްޒަފަކަށް ލިޔެކިޔުންތައް  އެހެން  ންުމަމށް 
 ހަވާލުކުރުުމގެ އިޚްތިޔާރު އިސްޤާޟ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން  
 މުރާޖަޢާ ކުރުން  

ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރާރ ނިންާމ  ނިންުމަމކާެމދު   )ހ(  . 26
ނިންުމން   އެ  ކޯޓަށް ހިތްހަަމނުޖެހޭނަމަ،  ިމ  އެދި  ުމރާަޖޢާކޮށްދިނުަމށް 

ވެސް    ހުށަހެޅުުމގެ އިޚްތިޔާރު، އެ ނިންުމަމކާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް
 ލިބިގެންވެއެވެ. 

ފަދަ ކަެމއް ބަލައިދިނުަމށް އެދޭނަމަ،    މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ށ(   
އެން ފަރާތަކަށް  ނިންަމއި، އެކަން އެ  ނިންުމެމއް  ދުވަހުން ފެށިގެންއެ        ގި 

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުުމން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެ ުމއްދަތުގައި   7
 އެ ކަެމއް ނުބެލޭނެއެވެ.  ،ހުށަނާޅައިފިނަަމ

ކްރިމިނަލް    ، މި ާމއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުާމެމދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނ  )ނ(   
 ކޯޓުގެ އިސްޤާޟ އެވެ.  

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޗ ފް  
 ެއޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ 

ޑިޕާޓްަމންޓް   ޓަކައި  ކުރުަމށް   ތަންފ ޛުމި ކޯޓުގެ އިދާރ  ހިންގުާމބެހޭ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ   . 27
ޗ ފް   ޢައްޔަނުކުރާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނުން  ޖުޑ ޝަލް  އެޑްިމނިސްޓްރޭޓަރެއް  އޮފް 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

ޗ ފް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ  
 މަސްޫއލިއްޔަތުތަްއ  

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިެމނެއެވެ.     ،ޗ ފް އެޑްިމނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި . 28

އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަ )ހ(    ދާއިރާއިންނާއިެޖނެރަލް  ރިސޯސް  ނުގެ    ގެހިއުަމން 
 ދާއިރާއިން ކުރަންެޖހޭ ަމސައްކަތްތައް. 
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ކުރާ އެހެނިހެން ރަސްމ  ދަތުރުތައް   ޤާޟ ންގެ ދަތުރުތަކާއި، ކޯޓުން (1)   
 ؛ކޮށް ބެލެހެއްޓުންއިންތިޒާުމ

އިދާރާތަކަށް   (2)    ލިޔެކިޔުންތަކާއިހަވާލުކަާމބެހޭ            ، ކުރަންެޖހޭ 
ަޖާމކުރުުމގެ އެންެމހައި އިންތިޒާ  ،އަުމރުތަކާއިކޯޓު   ތައް ުމފައިސާ 

 ؛ހަަމެޖއްސުން 

ހަދައި   ،އަކުހަފުތާކޮންމެ   (3)    ޑިއުޓ   ވެރިންގެ  ޑިއުޓ އާއި  ޤާޟ ންގެ 
 ؛ކުރުންހަވާލުޤާޟ ންނާއި ވެރިންނާ 

ޑިއުޓ އާއި (4)    ހަދާ  ގުޅިގެން  އަުމރާ  ކޯޕަސް  ނުރަސްމ    ،ހެބިއަސް 
ުމއްދަތު ޑިއުޓ ތައް  ، ގަޑ ގައި ޝަރ ޢަތް ހިންގުަމށް ހަދާ ޑިއުޓ އާއި

 ؛ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

ކޯޓުގައި ބޭއްވުަމށް ހަަމެޖހިފައިވާ ޝަރ ޢަތްތަކުގެ "ދުވަހު ތާވަލު"  (5)   
ތައްޔާރުކޮށް ދުވަހަކު  ކޯޓުގެ   ،ނޯޓިސްބޯޑަށާއި-އ   ،ކޮންމެ 

އަޕްލޯޑު ކުރުާމއިވެބްސައިޓަށް  ގަވާއިދުން   ،  ވެބްސައިޓު  ކޯޓުގެ 
 ؛އަޕްޑޭޓް ކުރަުމންދޭތޯ ބެލުން

ެމމްސްއަށް  (6)    ގަވާއިދުން  ަމޢުލޫާމތު  ުމވައްޒަފުންގެ  ހުޅުވާ  ކޯޓު 
 ؛ކުރުުމގެ ަމސައްކަތް ކުރިޔަށްދޭތޯ ބެލުން އެންޓަރ

ގަޑ ގައި (7)    ޑިއުޓ    ،ނުރަސްމ   ުމވައްޒަފުންގެ  ކުރަންެޖހޭ  މަސައްކަތް 
ހެދުާމއި ދުވަހަކު  ކޮންމެ  ހުރިހާ   ،ޓޭބަލް  ތިބޭ  ޑިއުޓ ގައި 

 ؛ުމވައްޒަފުންނަށާއި ޤާޟ ންނަށް އެކަން އެންގުން

 ، ކުރެވޭ ފަރާތްތަކާބެހޭ ަމޢުލޫާމތުހާޒިރުކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ުމއްދަތަށް   (8)   
ފުލުހުންގެ   ކަރެކްޝަނަލް ޚިދުަމދިވެހި  ޯމލްޑިވްސް  ތާއި 

ހޯދުާމއި ގުޅައިގެން  ހިއްސާކުރުަމށް   ،ސަރވިސްއަށް  ަމޢުލޫާމތު  އެ 
 ؛ން ޤާޟ ންނަށް އެންގުންތ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ ަމ

އިދާރާތަކަށާއި  (9)    ގުޅުންހުރި  ދައުލަތުގެ  ގުޅިގެން  ޝަރ ޢަތްތަކާ 
 ؛ކުރުން ހަވާލުއާންމުންނަށް ފޮނުވަންެޖހޭ ކޯޓު އަުމރުތައް 

ކަންކަން  (10)    ސެކިއުރިޓ ގެ  ޤާޟ ންގެ  ކޯޓާއި  ގަޑ ގައި  ރަސްމ  
ހަރަކާތްތައް ހާޒިރުކޯޓަށް    ،ބެލެހެއްޓުާމއި ފަރާތްތަކުގެ  ވާ 
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ބަލައި    ،ޮމނިޓަރކޮށް ހާދިސާތައް  ހިނގާ  ކުރުުމގެ   ރިޕޯޓުކޯޓުގައި 
 ؛ތައް ބެލެހެއްޓުންއިންތިޒާުމއެންެމހައި 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ތަކެތި ސެކްޝަންތަކާ ހަވާލުކުރުުމގެ  (11)   
ބެލުާމއި ކުރިޔަށްދޭތޯ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން  ޑިސްޕެޗް   ،މަސައްކަތް 

ލިޔުން ލައްވައި  ކުރަންެޖހޭ  ުމވައްޒަފުން  ކަާމބެހޭ  ޑިސްޕެޗް ތައް 
 ؛ުމގެ އިންތިޒާުމ ހަަމެޖއްސުންވުކުރު

ތައްޔާރުކުރުވުާމއި (12)    ފޮނުވުަމށް  އަރުޝ ފަށް  ފައިލްތައް   ،ނިިމފައިވާ 
 ؛ބެލެހެއްޓުން ރިކޯޑުއަރުޝ ފަށް ފޮނުވޭ ފައިލްތަކުގެ 

ހޯދުަމށް   (13)    މ ހުން  ކުރުާމއިވަޒ ފާއަށް  އެދޭ   ، އިޢުލާނު  ވަޒ ފާއަށް 
ބެލެހެއްޓުާމއި ބަލައިގަނެ  ަމޢުލޫާމތު  އިންޓަވިއުކުރުުމގެ   ، މ ހުންގެ 

ބެލެހެއްޓުާމއި އެންެމހައި   ،ކަންތައްތައް  ހަަމެޖއްސުުމގެ  ވަޒ ފާ 
ހަަމަޖއްސައިއިންތިޒާުމ ވަކިކުރުަމށް   ،ތައް  ވަޒ ފާއިން  ުމވައްޒަފުން 

 ؛ ަމސައްކަތްތައް ކުރުންކުރަންެޖހޭ އިދާރ  އެންެމހައި 

ބޭނުންވާ   (14)    ތައްޔާރުކުރުަމށް  ޝ ޓް  މުސާރަ  ަމހެއްގެ   ހާޒިރ  ކޮންމެ 
ެމްމސްއިން   ރިޕޯޓުއިތުރުގަޑ ގެ    ޓާއި،ރިޕޯ  ގެގަޑ ލާރ   ޓާއި،ރިޕޯ

 ؛ތައް ޗެކްކުރުންރިޕޯޓު ،ނެގުާމއި

ކޮންެމ   (15)    ޕެންޝަން ޝ ޓް  މުސާރަ ޝ ޓާއި  ަމހަކު ުމވައްޒަފުންގެ 
ކުރުާމއި އެންޓަރ  އެސް.އޭ.ޕ އަށް  ދިނުުމގެ   ، ތައްޔާރުކޮށް  މުސާރަ 

ކުރުުމގެ   މަސައްކަތްތައް  އެންެމހައި  ތައް އިންތިޒާުމއިދާރ  
 ؛ހަަމެޖއްސުން 

ނަންބަރު   (16)    ނެގުުމގެ   2019/25ޤާނޫނު  ޓެކްސް     )އާްމދަނ ން 
އާއި ދަށުން  ،ޤާނޫނު(  ގަވާއިދުގެ  ނެގުުމގެ  ޓެކްސް   ، އާްމދަނ ން 

ލިޔެކިޔުންތައް    ފޮނުވަންެޖހޭ  ކޯޓުން  ުމއައްސަސާތަކަށް  ދައުލަތުގެ 
 ؛ހައި އިންތިޒާުމތައް ހަަމެޖއްސުން ގުޅޭ އެންެމ އެކަމާ  ،ފޮނުވުާމއި

ުމވައްޒަފުންނަށް   (17)    ދެނެގަނެ  ތަްމރ ނުކޯޓުގެ  ދާއިރާތައް   ،ބޭނުންވާ 
ބޭނުންވާ ރާއްެޖއިން ުމވައްޒަފުންނަށް  ބޭރުން  ރާއްެޖއިން  ނާއި 

މަސައްކަތްތައް ކުރަންެޖހޭ  ހޯދުަމށް  ކަާމބެހޭ   ،ތަްމރ ނުތައް 
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އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނާ   އިއިދާރާތަކާ ޖުޑ ޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްަމންޓް 
 ؛ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުން

ުމވައްޒަފުންނަށް އިންޑަކްޝަން ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ކޯޓަށް އަލަށް ގުޅޭ   (18)   
ތައްޔާރުކުރުާމއި ޕްލޭން  ޕްރެޒެންޓޭޝަން   ،ގޮތުގެ  އިންޑަކްޝަން 

ކުރިޔަށް   ޕްލޭނާ  ،ތައްޔާރުކުރުާމއި އިންޑަކްޝަން  އެއްގޮތަށް 
 ؛ގުޅޭ އެންެމހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން އެކަާމ ،ގެންދިއުާމއި

އަހަރ    (19)    ސެކްޝަންތަކުން ކޯޓުގެ  ަމޢުލޫާމތުތައް  ބޭނުންވާ  ރިޕޯޓަށް 
އެންެމހައި   ،ހޯދައި އިދާރ   އެކުލަވައިލުުމގެ  ރިޕޯޓު  އަހަރ  

 ؛މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން

ޗެކްކުރުާމއި (20)    ެމމްސްއިން  ދުވަހަށް  ހާޒިރ  ދުވަހުން   ، ުމވައްޒަފުންގެ 
ެމމްސްގައި  ރިކޯޑްސް  ުމވައްޒަފުންގެ  ތިބޭ  ޗުއްޓ ގައި  ސަލާާމއި 

 ؛ދުވަހުން ދުވަހަށް އަޕްޑޭޓްކުރުން

ކަންކަން  (21)    އެންެމހައި  ބެލުުމގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތު  ުމވައްޒަފުންގެ 
 ؛ހަަމެޖއްސުން އިންތިޒާުމގަވާއިދުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުުމގެ 

ގަވާއިދުން ދަފުތަަމޤާުމތަކުގެ   (22)    ދަފުތަރު  ުމވައްޒަފުންގެ  ރާއި 
 ؛ހަަމެޖއްސުން އިންތިޒާުމއަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުުމގެ 

ބަޔާނާއި (23)    ވަޒ ފާ  ުމވައްޒަފުންގެ  ވައްދާ  އަލަށް  ވަޒ ފާގެ   ،ކޯޓަށް 
 ، ކޯޓުގައި ވަޒ ފާ އަދާކުރާ ުމވައްޒަފުންގެ އިޤުރާރާއި  ،އެއްބަސްވުާމއި

ތައްޔާރުކޮށް ޝަރުޢ  އިޤުރާރު  ުމވައްޒަފުންގެ  ދާއިރާގެ   
 ؛ތައް ބެލެހެއްޓުންއިންތިޒާުމުމގެ ވުސޮއިކުރު

ފޮނުވަންެޖހޭ  (24)    އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނަށް  ޖުޑ ޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްަމންޓް 
އެ ހިސާބުތައް   ދައިގެންކޯޓުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ސެކްޝަންތަކުން ހޯ

މަސައްކަތާ   ،ފޮނުވުާމއި  ފައިތައްޔާރުކޮށް ކުރާ  ގަޑ ގައި  ނުރަސްމ  
 ؛ގުޅޭގޮތުން ކޮންެމ ަމހަކު ފޮނުވަންެޖހޭ ރިޕޯޓުތައް ފޮނުވުން

ހޯދުާމއި (25)    ތަރުަޖމާނުން  ހޯދަންެޖހޭ  ގުޅިގެން           ، ޝަރ ޢަތްތަކާ 
ހަދައި  އެ އެއްބަސްވުންތައް  ހިންގޭނެ   ،ފަރާތްތަކާއެކު  ޝަރ ޢަތް 

 ؛އްސުންއިންތިޒާމު ހަަމެޖ
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ފުރިހަަމކޮށްދ  (26)    ވަސ ލަތްތައް  ބޭނުންވާ  ހިންގުަމށް   ، ޝަރ ޢަތްތައް 
 ؛ޓަކައި ކޯޓު ރޫްމތައް ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ޝަރ ޢަތް ހިންގުަމށް

  ،ތަކާއިންޝަރ ޢަތުގެ ާމލަ  ،ޤާޟ ންގެ ކޮޓަރިތަކާއި  ،ކޮންމެ ދުވަހަކު (27)   
މ ހުން    ބަންދުގައި ކޮޓަރިތަކާއިތިބޭ  ވަކ ލުންގެ   ،ބަހައްޓާ 
ވެކިއުްމ  ކާއި،ކޮޓަރިތަ ާމލަންތައް  ނަގާ  ކުރުުމގެ   ހެކިބަސް 

ހިންގައި   ޅައިފޮ  ،މަސައްކަތާއި މަސައްކަތްތައް  ސާފުކުރުުމގެ 
 ؛ބެލެހެއްޓުން

އެއްފަހަރު (28)    ސާފުކުރު  ،ަމހަކު  ކަނޑައެޅިފައިވާ   ،ާމއިވުއޭސ ތައް 
 ؛އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ސަރވިސް ކުރުވުން

މުޅި   (29)    އެއްގޮތަށް  އުސޫލާ  ބޭރުގެ އިާމރާކަނޑައެޅިފައިވާ  ތުގެ 
ބެލެހެއްޓުުމގެ   ސާފުކޮށް  ގޯތިތެރެ   އިންތިޒާމު ބިއްލޫރިތަކާއި 

 ؛ހަަމެޖއްސުން 

ަމޢުލޫާމތު  (30)    އެ  ފަރާތްތަކަށް  އެދޭ  ހޯދުަމށް  ަމޢުލޫާމތު  ކޯޓުން 
އެންެމހައި   ހަަމެޖއްސުާމއިއިންތިޒާުމފޯރުކޮށްދިނުުމގެ  ކޯޓުގެ   ،ތައް 

ލ ފްލެޓު ފޮތްތަކާއި  ހިެމނޭ  ބެލެހެއްޓުުމގެ   ަމޢުލޫާމތު  ތަކެތި  ފަދަ 
ަމޢުލޫާމތުތައް   ، ހަަމެޖއްސުާމއި  އިންތިޒާުމ އާންުމކުރާ  ކޯޓުން 
 ؛އިންކޮށް ފެންނަން ހުންނާނެ އިންތިޒާުމ ހަަމެޖއްސުންއޮންލަ

ސްޓްރެޓ  (31)    ޕްލޭނާއިކޯޓުގެ  ކަލަންޑަރާއި  ،ިޖކް  އެކްޓިވިޓ    ، އަހަރ  
އެންެމހައި   އެކުލަވައިލުުމގެ  ކަލަންޑަރު  ތައް އިންތިޒާުމޗުއްޓ  

 ހަަމެޖއްސުން.   

 ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން ކުރަންެޖހޭ މަސައްކަތްތައް: ޓާއިޕްރޮކިއުަމން )ށ(   

ޚިދުަމތްތައް (1)    ވަސ ލަތްތަކާއި  ުމދަލާއި  އެކިއެކި  ބޭނުންވާ   ،ކޯޓަށް 
އޮފް  ޑިޕާޓްަމންޓް  ގަވާއިދާއި  ޤާނޫނާއި  ާމލިއްޔަތު  ދައުލަތުގެ 
އެއްގޮތަށް  އުސޫލާ  ކަނޑައަޅާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނުން  ޖުޑ ޝަލް 

 ؛ތައް ހަަމަޖއްސައި ބެލެހެއްޓުންއިންތިޒާުމހޯދުުމގެ އެންެމހައި 

ހޯ (2)    ބޭނުަމށް  ުމދަލުގެ  ދައިކޯޓުގެ  އެންެމހައި  ހުންނަ  ދަފުތަރު ފައި 
އޮފް   ،ބަލަހައްޓައި ޑިޕާޓްަމންޓް  ގަވާއިދުތަކާއި  ޤާނޫނުތަކާއި 

އެއްގޮތަށް  އުސޫލާ  ކަނޑައަޅާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނުން      ޖުޑ ޝަލް 
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ބޭނުންކުރުުމގެ    އެ ހަަމެޖއްސުާމއިއިންތިޒާުމތަކެތި   ، ތައް 
 ؛ހަަމެޖއްސުން  އިންތިޒާމު ތަކެތި ބެލެހެއްޓޭނޭ    ރައްކައުތެރިކަާމއެކު އެ

ތެރެއިން (3)    ވަސ ލަތްތަކުގެ  ުމދަލާއި  އެއްޗެއް   ،ކޯޓުގެ          އެ 
ކުރުަމށް  ފަރާތަކަށް   ބޭނުން  އެހެންވެސް  ނުވަތަ  ދައުލަތަށް  ޓަކައި 

އެކަން ގަވާއިދުން   ،ފ އެއް ނުވަތަ އެއްވެސް އަގެއް ދައްކަންޖެހޭނަަމ
 ؛ކުރެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުން

ނަގާ   (4)    ކޯޓަށް ކޯޓަށް  ގޮތްގޮތުން  އެހެނިހެން  ފ ތަކާއި   އެކިއެކި 
ފައިސާ ާމލިއްޔަތުގެ ޤާނޫ،  ދައްކަންެޖހޭ   އި ގަވާއިދާ  ނާއިދައުލަތުގެ 

ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ޖުޑ ޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނުން އަންގާ ގޮތެއްގެ 
ބަލައިގަނެ ބަލަހައްޓައި  އެ  ،ަމތ ން  ހިސާބު   ، ފައިސާގެ 

 ؛ކުރުންޢަަމލުފައިސާއާެމދު  ން އެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ ަމތ 

ފެންވަރެއްގައި  (5)    ރަނގަޅު  ުމދާ  އެހެނިހެން  އިާމރާތްތަކާއި  ކޯޓުގެ 
ަމރާާމތުތައް  ،ބެލެހެއްޓުާމއި އެންެމހައި  ކުރުުމގެ   ކުރަންެޖހޭ 

އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނުން   ،ކަންކަން ޖުޑ ޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްަމންޓް 
 ؛އި ހިންގުންކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ރާވަ

ފިނޭން (6)    އޮފް  ޖުޑ ޝަލް ސާިމނިސްޓްރ   އޮފް  ޑިޕާޓްަމންޓް  އި 
އެއްގޮތަށް އުސޫލުތަކާ  ކަނޑައަޅާ  ކޯޓުގެ   ،އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނުން 

 ؛ބަެޖޓް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުން

ޕްރޮގްރާްމތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ަމިޖލ ހުން ފާސްކުރާ ބަެޖޓާ އެއްގޮތަށް   (7)   
 ؛ޕްރޮކިއުަމންޓް ޕްލޭން އެކުލަވައިލުން ،ހަރަކާތްތައް ރާވައި

 ؛ންސައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުންކަބަެޖޓް ހިސާބުތައް ރެ (8)   

ހިންގުަމށް (9)    އެރިޔަނުދ   ބުރުލެއް  މަސައްކަތްތަކަށް  ޓަކައި   ކޯޓުގެ 
ހޯދު ވަސ ލަތްތައް  ބަދަލުތައް   ަމށްބޭނުންވާ  ގެންނަންެޖހޭ  ބަެޖޓަށް 

ދެނެގަނެ ގެނައުަމށް   ،ދުރާލައި  ބަދަލުތައް  ގެންނަންެޖހޭ  ބަެޖޓަށް 
 ؛ހުށަހެޅުން

ޤާނޫ (10)    ާމލިއްޔަތުގެ  އޮފް   ،އިދާގަވާއި  ،އިނާދައުލަތުގެ  ޑިޕާޓްަމންޓް 
 ، ޖުޑ ޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް
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ާމލ    ޖުޑ ޝަލް   ފައި،ތައްޔާރުކޮށް  ރިޕޯޓުކޯޓުގެ  އޮފް  ޑިޕާޓްަމންޓް 
 އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅުން.

  .ކުރުން އިންފޮރޭމޝަން ޓެކްނޮލެޖ ގެ ދާއިރާއިން ކުރަންެޖހޭ ަމސައްކަތްތައް )ނ(   

ޝަރ ޢަތް  (1)    ަމތ ން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ގަވާއިދުތަކާ  ޤާނޫނުތަކާއި 
ޤާއިުމކޮށް ކޯޓުގައި  ވަސ ލަތްތައް  ޓެކްނޮލޮޖ ގެ  ބޭނުންވާ   ،ކުރުަމށް 

 ؛ހަަމެޖއްސުން  އިންތިޒާުމއެ ވަސ ލަތްތައް ބޭނުންކުރެވޭނެ 

 ؛ހަރުދަނާކޮށް ބެލެހެއްޓުންކްޗަރ ކޯޓުގެ އައި.ޓ  އިންފްރާސްޓްރަ (2)   

މަސައްކަ (3)    ެމއިންޓަނަންސް  ވެބްސައިޓުގެ  ކޮންޓެންޓް   ތާއިކޯޓުގެ 
 ؛ތައް ހަަމެޖއްސުންއިންތިޒާުމއަޕްޑޭޓް ކުރުުމގެ 

އާ ގުޅޭގޮތުން ދޭންެޖހޭ .  ުމވައްޒަފުންނަށް އައި.ޓ   އިކޯޓުގެ ޤާޟ ންނާ (4)   
 ؛ ހިންގުންތައް ރާވައިތަްމރ ނުތާޒާކުރުުމގެ އެކިއެކި 

ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރާ އިދާރ  އަދި ޝަރުޢ  ފޯުމތަކާއި ލިޔުންތަކާއި،  (5)   
ސެކްޝަންތަކުން ފަދަ ތަކެތ ގެ ލޭއައުޓު، ކަާމބެހޭ     ފޮތް  ޓާއި،ލ ފްލެ

 ؛ތައް ހަަމެޖއްސުންއިންތިޒާުމގޮތަށް ލިބޭނެ  ބޭނުންވާ

ެމޝި (6)    ނެގުަމށްފަހު، ނުއެޓެންޑެންސް  ެމްމސްއިން  ލޮގްތައް  ގެ 
ބެލެހެއްޓުުމގެ  ތައްޔާރުކޮށް  ރިޕޯޓުތައް  ހާޒިރ   ތައްޔާރުކުރަންެޖހޭ 

 ؛ހަަމެޖއްސުން އިންތިޒާުމ

ސާރވަރ (7)    ސިސްޓަްމތަކާއި،  ބޭނުންކުރާ     އާއި، ކޯޓުގައި 
ދިާމވާ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން  އިކުއިޕްަމންޓްތަކަށް  ެމޝިނަރ އާއި 

ބަލައި އެންެމހައި ޙައްލުއެކަންކަން    ،ަމއްސަލަތައް  ކުރުުމގެ 
 ؛ހަަމެޖއްސުން އިންތިޒާުމ

ބެލެހެއްޓުުމގެ   (8)    ަމރާާމތުކޮށް  ނެޓްވޯރކް   އިންތިޒާމު ކޮްމޕިއުޓަރ 
 ؛ހަަމެޖއްސުން 

ގުޅޭ ރިކޯޑުތައް ެމމްސްއިން ދުވަހުން   އެއާ   ،ުމވައްޒަފުންގެ ހާޒިރ އާއި (9)   
 ؛ދުވަހަށް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
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ބޭނުންކުރާ   (10)    ސެކިއުރިޓ    ،ތަކެއްޗާއި  ުމއާޞަލާތ ކޯޓުގައި 
ހަރު ކުރޭތޯ ކޮށްބެލެހެއްޓުަމށްޓަކައި  މަސައްކަތް  ކެެމރާތައް  ފައިވާ 
 ތައް ހަަމެޖއްސުން. އިންތިޒާުމހެއްޓުުމގެ ގަވާއިދުން ޗެކްކޮށް ބެލެ

މި ކޯޓުގެ އިދާރ    ، ަމތ ގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ އިތުރުން )ރ(   
ަމތ ން ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ހިންގުަމށް  ،އޮނިގަނޑާ  ހަރުދަނާކޮށް  ޓަކައި   ކޯޓު 

 ވާނެއެވެ. ޗ ފް އެޑްިމނިސްޓްރޭޓަރ ކުރަން ، ކުރަންެޖހޭ އެންެމހައި ކަންކަން

ަމޤާުމގެ   )ބ(    އޭނާ  ނުވަތަ  ހާލަތެއްގައި  ނެތް  އެޑްިމނިސްޓްރޭޓަރ  ޗ ފް 
ވާިޖބުތައް  ަމޤާުމގެ  ހާލަތެއްގައި،  ނުކުޅެދިއްޖެ  އަދާކުރުަމށް  މަސްއޫލިއްޔަތު 
އަދާކުރަން އޭނާއަށް ފެށެންދެން، ނުވަތަ އެހެން ޗ ފް އެޑްިމނިސްޓްރޭޓަރެއް  

އަދާކުރާނ ، ޑިޕާޓްަމންޓް ޢައްޔަނު   މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އޭނާގެ  ކުރެވެންދެން 
 އޮފް ޖުޑ ޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނުން އެކަަމށް ކަނޑައަޅާ މ ހެކެވެ. 

  ، ނާއިކޯޓުގެ ރަިޖސްޓަރ ގައި ހިެމނޭ ދާއިމ  ުމވައްޒަފުން  ،މި ކޯޓުގެ ުމވައްޒަފުންނަކ  . 29 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވަްއޒަފުން  
 ވަގުތ  ުމވައްޒަފުންނެވެ.  

މުވަްއޒަފުންގެ  
 މަސްޫއލިއްޔަތުތަްއ  

ނަންބަރު   . 30 ގަވާއިދު  R-18/2011ގަވާއިދު  ުމވައްޒަފުންގެ  ދާއިރާގެ      )ޝަރުޢ  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ    ،ގަވާއިދުގައި  ިމ  ،އިއާ  (2011 ކުރަންެޖހޭކަަމށް  ުމވައްޒަފަކު  ވަކި 
ވަޒ ފާގެ   ބަޔާނުގައި  ވަޒ ފާގެ  ުމވައްޒަފެއްގެ  އެ  އިތުރުން،  ކަންކަުމގެ 

ކުރުަމކ  އެ ުމވައްޒަފެއްގެ    މަސްއޫލިއްޔަތުކަަމށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންެމހައި ކަންކަން
 މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

މުވަްއޒަފުންނަށް ލިބިދޭ  
 ޔާޒުތަކާިއ ރައްކައުތެރިކަން ިއމްތި

ގަވާއިދު ނަންބަރު   ،)ވަޒ ފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އާއި  2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ހ(  . 31
2011/R-18    ުގަވާއިދ ުމވައްޒަފުންގެ  ދާއިރާގެ  ގައި 2011)ޝަރުޢ    )

ރައްކައުތެރިކަން  އިްމތިޔާޒުތަކާއި  އެންެމހައި  ލިބިދ ފައިވާ       ުމވައްޒަފުންނަށް 
 ލިބިގެންވެއެވެ.ވެސް ކޮންެމ ުމވައްޒަފަކަށް މި ކޯޓުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ިމ )ށ(    ލިބިދޭނެކަަމށް  ުމވައްޒަފުންނަށް  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ 
އެންެމހައި އިްމތިޔާޒުތަކާއި ރައްކައުތެރިކަުމގެ އިތުރަށް، ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ  

ުމވައްޒަފުންނަށް   ދާއިރާގެ  ޝަރުޢ   ކަނޑައަޅާ  ގަވާއިދަކުން  ލިބިދޭނެކަަމށް 
ރައްކައުތެރިކަ އިްމތިޔާޒަކާއި  ކޮންމެ   ެމއް،ކޮންމެ  ކޯޓުގެ        މި 

 ލިބިގެންވެއެވެ.   ވެސް ުމވައްޒަފަކަށް
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 ފަސްވަނަ ބާބު 
 އަހަރ  ޖަލްސާ ބޭއްވުން 

 ކޮންމެ މ ލާދ  އަހަރަކު އެއްފަހަރު ''ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަހަރ  ަޖލްސާ'' ބާއްވަންވާނެއެވެ.  . 32 ައހަރ  ޖަލްސާ ބޭްއވުން 

ިއ ހިމެނޭ  ގަައހަރ  ޖަލްސާ 
 ބައިތައް 

 އަންނަނިވި ބައިތައް ހިެމނެންވާނެއެވެ.  ، އަހަރ  ަޖލްސާގައި . 33

 ހުށަހެޅުން. ރިޕޯޓުފާއިތުވި އަހަރުގެ ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ  )ހ(   

މަސައްކަތް    ކުރިޔަށް )ށ(    ކޯޓުގެ  އަހަރުގެ  ގޮތުގެ    ކުރިޔަށްއޮތް  ގެންދާނެ 
 ހުށަހެޅުން.  ރިޕޯޓުރު ހިެމނޭ ވުއްސަތަ

ކޮށްފައި )ނ(    ަމއްސައްކަތެއް  ފާހަގަކުރަނިވި  އަދި  ފައިދާކުރަނިވި  ވާ ކޯޓަށް 
ވަކިވެފައިވާ   ،ޒަފުންނާއިއްުމވަ ޝަރަފުވެރިކަާމއެކު  އަހަރު  ފާއިތުވި 

 ުމވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކުރުން. 

 ުމވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކުރުން.  ރިކޯޓަށް ދިގުުމއްދަތަށް ޚިދުަމތްކު )ރ(   

 ކުރިއަރުވަން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ހާަމކުރުން.  ނިޒާުމިޖނާއ  އަދުލުގެ  )ބ(   

 ހަވަނަވަނަ ބާބު 
 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޖަމްޢިއްޔާ 

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވަްއޒަފުންގެ  
 ޖަމްޢިއްޔާ އުފެްއދުން 

ކަންކަާމއި . 34 އިުޖތިާމޢ   ުމއްވައްޒަފުންގެ  ކޯޓުގެ  ޤާބިލްކަާމއި  ،ކްރިމިނަލް    ،ޢިލްމ  
/ ކްލަބް   Club Cr-Cޘަޤާފ ކަންކަާމއި ހުނަރު ކުރިއެރުވުަމށް މަސައްކަތްކުރުަމށް )

 ކުރަންވާނެއެވެ.  ސ ( ގެ ނަުމގައި ަޖްމޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރ -ސ އާރު

ގިނަވެގެން   )ހ(  . 35 ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރ ކުރުން  ފަށާތާ  ޢަަމލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  ަމސްދުވަހުގެ )އެކެއް(    1މި 
ަޖްމޢިއްޔާ ރަިޖސްޓަރ ކޮށް   ކޮށްފައިވާއި، ިމ ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންތެރޭގަ

 ނިންުމުމގެ ކަންކަން ކޯޓުގެ އިދާރާއިން ކުރަންވާނެއެވެ. 

ރަޖިސްޓަރ  )ށ(    އިދާރާތަކަށް    ކުރުަމށް  ަޖްމޢިއްޔާ  ކަާމބެހޭ  ދައުލަތުގެ  ޓަކައި 
ލިޔެކިޔުންތައް   ަމިޖލ ހުން  ހުށަހަޅަންެޖހޭ  އާންމު  ކޯޓުގެ  ހުށަހަޅަންވާނ ، 

 އެވެ. ގަފާސްކުރުަމށްފަހު

 ަޖްމޢިއްޔާއަށް ކުރެވޭނެއެވެ.  ، އަންނަނިވި ކަންކަން )ހ(  . 36 ޖަމްޢިއްޔާގެ މަސަްއކަތް  
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އިުޖތިާމޢ    (1)    ކުރަންެޖހޭ   ހާލަތުުމވައްޒަފުންގެ  ރަނގަޅުކުރުަމށް 
 ؛މަސައްކަތްތައް

ޢިލްމ    (2)    ހޭލުންތެރިކަން   ޤާބިލުކަާމއި، ުމވައްޒަފުންގެ  ޘަޤާފ  
 ؛ކުރަންެޖހޭ ކަންކަން  ކުރިއެރުވުަމށް

 ؛ކަންކަން ގެުމވައްޒަފުންގެ ރެކްރިއޭޝަން (3)   

ބޭނުންވާ   (4)    އެހ ތެރިކަން  އިދާރާއަށް  އެފަދަ ހާލަތްކޯޓުގެ  ތަކުގައި 
 . އެހ ތެރިކަން

 ަޖްމޢިއްޔާއިން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ، އަންނަނިވި ކަންކަން )ށ(   

 ؛ތެއްހަރަކާއެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ސިޔާސ   ( 1)   

 ؛ކަެމއްކުރުން ަމނާ އެއްވެސް  ޝަރުޢ  ދާއިރާގެ ުމވައްޒަފުން ( 2)   

 ރު ކިލަނބުވެދާނެ އެއްވެސް ކަެމއް. ވުއްސަކޯޓުގެ ތަ ( 3)   

ކަުމގައި  )ހ(  . 37 ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤަްއރު  ަމޤައްރު  ކޯޓުގެ    ،ވާންވާނ   ަޖްމޢިއްޔާގެ  ތާއި އިާމރާއަބަދުވެސް 
 ވެ. ރެަމޤައް

މަސައްކަތް  )ށ(    ބެލެހެއްޓުަމށާއި  ލިޔެކިޔުންތައް  ޓަކައި،    ކުރުަމށް   ަޖްމޢިއްޔާގެ 
ތަނެއް އެކަށ ގެންވާ  ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ،  އިދާރާއިން   ،ަޖްމޢިއްޔާއަށް  ކޯޓުގެ 

 ފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ޅައިކަނޑައަ

ކޯޓުގައި އެވަގުތު މަސައްކަތްކުރާ ުމވައްޒަފުންނަށް    ،ަޖްމޢިއްޔާގެ ެމންބަރުކަން ލިބޭނ  . 38 ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުން 
 އެކަންޏެވެ. 

ޖަމްޢިއްޔާގެ ޝަރަފުވެރި  
 މެންބަރުން 

ޝަރަފުވެރި    ގެަޖްމޢިއްޔާ  ،ކޯޓުގައި އެ ހިނދަކު މަސައްކަތްކުރާ އެންެމހައި ޤާޟ ންނަކ  . 39
 ެމންބަރުންނެވެ.

''ކްރިމިނަލް ކޯޓް ރެކްރިޭއޝަން  
ާއިއ ''މުވައްޒަފުންގެ   ކްލަބް'' 

ިއޖުތިމާޢ  ކަންތައްތަްއ ހިންގާ  
 ުއވަިއލުން ކޮމެޓ '' 

ބަޔާން )ހ(  . 40 ބާބުގައި  ސ އާރު  Club Cr-C)  ކޮށްފައިވާމި  ކްލަބް  ސ ( -/ 
ކްލަބް''  ،ރަޖިސްޓަރ ވުާމއެކު ރެކްރިއޭޝަން  ކޯޓް        ''ކްރިމިނަލް 

(CCRC   '' ކޮެމޓ ހިންގާ  ކަންތައްތައް  އިުޖތިާމޢ   ''ުމވައްޒަފުންގެ  އާއި   )
 އުވުނ އެވެ. 

ބާބުގައި   )ށ(    ސ އާރު  Club Cr-C)  ކޮށްފައިވާބަޔާންމި  ކްލަބް  ސ ( -/ 
( އާއި  CCRCރަޖިސްޓަރ ވުުމން ''ކްރިމިނަލް ކޯޓް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް'' )
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ުމދަލުގެ ގޮތުގެ  ''ުމވައްޒަފުންގެ އިުޖތިާމޢ  ކަންތައްތައް ހިންގާ ކޮެމޓ '' ގެ 
އެންެމހަ ފައިސާ  އިހުރި  ބަޔާން  ،ުމދަލާއި  ބާބުގައި        ކޮށްފައިވާ   މި 

(Club Cr-C ުއަށް ބަދަލުވ އެވެ.   -/ ކްލަބް ސ އާރ ) ސ 

ިއ ކޮމެޓ ގެ  ބާލެވޭ ކްލަވަިއުއ
 ައގުވަޒަންކުރުން 

''ކްރިމިނަލް ކޯޓް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް'' އާއި ''ުމވައްޒަފުންގެ އިުޖތިާމޢ  ކަންތައްތައް  . 41
ކޯޓަށާއި ުމވައްޒަފުންނަށް ކޮށްދ ފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށާއި   ،ހިންގާ ކޮެމޓ '' ގެ ފަރާތުން

 އެކަން ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ. ،ކޯޓުން އަބަދުވެސް އަގުވަޒަންކޮށް ،ޚިދުަމތްތަކަށް

ިއ ކޮމެޓ ގެ  ބާލެވޭ ކްލަވަިއުއ
 ލިޔެކިޔުންތައް ާއކަިއވްކުރުން 

''ުމވައްޒަފުންގެ އިުޖތިާމޢ  ކަންތައްތައް ''ކްރިމިނަލް ކޯޓް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް'' އާއި   . 42
ކޮެމޓ '' އެންެމހަ  ހިންގާ  އާކައިވް    އި ގެ  ރައްކައުތެރިކަާމއެކު  ކޯޓުގައި  ލިޔެކިޔުންތައް 
 ކުރަންވާނެއެވެ.

 ހަތްވަނަ ބާބު 
 ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތުން 

ހިނދަކު، ިމ ކޯޓަށް ަމއްސަލަ  ހައި  ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ  ޤާނޫނެއްގައި އެހެން . 43 މަްއސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް  
 ހުށަހަޅާނ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލްއެވެ.  

ހުށަހެޅޭނ  )ހ(  . 44 މަްއސަލަ ހުށަހަޅާ ގަޑި   ަމއްސަލަ  އާންުމގޮތެއްގައި  ކޮންެމ    ، ކޯޓަށް  ބަންދުނޫން  ރަސްމ  
އާ ދެެމދުގައެވެ. އަދި ރަަމޟާން    12:30  އިން ފެށިގެން  8:00ދުވަހެއްގެ  

ހުށަހެޅޭނ   ަމއްސަލަ  ރަސްމ     ، ަމހުގައި  ކަނޑައަޅާ  ދާއިރާއިން  ޝަރުޢ  
 މަސައްކަތު ގަޑ ގައެވެ. 

އިސްތިސްނާ    ، ނަަމވެސް  އޮތް  ާމއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި  ިމ )ށ(   
އެކު ޔާރަޖިސްޓްރާރގެ ހުއްދަ  ،ންތ ހާލަތްތަކުގައި އިސްޤާޟ ގެ ަމޝްވަރާގެ ަމ

 ، ަމއްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  ވެސް ކޮންމެ ވަގުތަކު

އަށް އެންޓްރ ކޮށް، ަމއްސަލައަށް .ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލަތައް ސ .އެްމ.އެސް )ހ(  . 45 މަްއސަލަ ރަޖިސްޓަރ ކުރުން 
 ންވާނެއެވެ.ނަންބަރެއް ދޭ

  ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލައަކ  ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވެން ނެތް ަމއްސަލައެއް )ށ(   
 ،ވާނަމަ، ސަބަބު ލިޔުުމން ބަޔާންކޮށް، ަމއްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ކަުމގައި

އަނބުރާ    48 ަމއްސަލަ  ތެރޭގައި  ގަޑިއިރުގެ  އަށެއް(  )ސާޅ ސް 
 ލަންވާނެއެވެ. ވައިފޮނު

ަމއްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި   ، ނަަމވެސް  މި ާމއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން އޮތް )ނ(   
މ ހުންގެ   ޤަޟިއްޔާގެ  އަދަދާދަޢުވާލިބޭ  ބަލާއިރުއަދަދައި                ،ށް 
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ލެވެން  ވައިތެރޭގައި ަމއްސަލަ އަނބުރާ ފޮނު  ގެ)ސާޅ ސް އަށެއް( ގަޑިއިރު  48
  ވައިލަންަމއްސަލަ އަނބުރާ ފޮނު  އެންެމ އަވަސް ުމއްދަތެއްގައި  ވ   ،ނެތްނަަމ
 ވާނެއެވެ.

ދަޢުވާ . 46 މަްއސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރ ުޚ   ހުށަހެޅޭ  ތާރ ޚު    އެއްގައިކޯޓަށް  ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުނު  ަމއްސަލައެއްގައި  ނުވަތަ 
 ، ތިރ ގައިވާ ގޮތަށެވެ.ކަުމގައި ބަލާނ 

ހާލަތުގައި )ހ(    ހުށަހަޅާ  އެ  ،ހާޑްކޮޕ   ކައުންޓަރަށް  ލިބޭ    ކޯޓުގެ  ަމއްސަލައެއް 
 ތާރ ޚާއި ގަޑިއެވެ. 

ަމއްސަލައެއް    އެ  ،ލަތެއް ެމދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ ހާލަތުގައިސ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަ )ށ(   
 ކޯޓަށް ލިބޭ ތާރ ޚާއި ގަޑިއެވެ. 

މަްއސަލަ ބަލާނެ ޤާޟ ން  
 ކަނޑަެއޅުން  

ބަލާނެ   )ހ(  . 47 ަމއްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  އިސްޤާޟ  ކޯޓަށް  ކަނޑައަޅާނ ،  ޤާޟ ން 
 ނުވަތަ ކޯޓު ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި ޤާޟ އެކެވެ.

ހުށަހަޅާނެ   )ށ(    ަމއްސަލަ  ފަދައިން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
ޤާޟ ން   ނުވަތަ  ޤާޟ އަކު  ބަލާނެ  ަމއްސަލައެއް  އެ  ސެކްޝަނަކާއި، 

 .ތަރުތ ބުންނެވެހުށަހެޅޭ  ކަނޑައަޅާނ ، ކޯޓަށް ަމއްސަލަ

ބެލެހެއްޓުަމށް  )ހ(  . 48 ޤަޟިއްޔާގެ ދަފުތަރު   ރަިޖސްޓަރ ކޮށް  ަމއްސަލަ  ހުށަހެޅޭ ދަޢުވާ ނުވަތަ  ކޯޓަށް  މި 
 ރެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.   ދަފުތަފައިވާ ކޮށް ޚާއްޞަ

ދަފުތަރުގައި )ށ(    ަމޢުލޫާމތު    ،ޤަޟިއްޔާގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި 
 ހިަމނަންވާނެއެވެ.  

 ؛ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު (1)   

 ؛ގައި، ނަންބަރު ބަދަލުވި ސަބަބުހާލަތުޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު ބަދަލުވާ   (2)   

 ؛ހުށަހެޅުނު ތާރ ޚު (3)   

 ؛ދަޢުވާ ފޯމު ނަންބަރު (4)   

 ؛ރެފަރެންސް ނަންބަރުދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ  (5)   

 ؛ތަޙުޤ ޤުކުރި ފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ނަންބަރު (6)   

 ؛ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް (7)   
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 ؛ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރާއި، ާމއްދާ (8)   

 ؛ކެޓަގަރ  ނަންބަރު (9)   

 ؛ޚުލާޞާދަޢުވާގެ  (10)   

 ؛ހުށަހެޅި ފަރާތް (11)   

 ؛ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ަމޢުލޫާމތުލިބޭ  ދަޢުވާ (12)   

 ؛ޤާޟ  ނާއިކުރި ސެކްޝަހަވާލުަމއްސަލަ  (13)   

 ؛ފައިވާނަމަ، ތަޙުވ ލުކުރި ނަންބަރުކޮށްތަޙުވ ލު (14)   

 ؛ަމއްސަލަ ނިންމި ޤާޟ  (15)   

 ؛ނިުމނު ގޮތް (16)   

 ؛ނިުމނު ތާރ ޚު (17)   

 ؛ނަންބަރު ރިޕޯޓުޝަރ ޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ  (18)   

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮފ ހަށް   ،ރިޕޯޓުޝަރ ޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ   (19)   
 ؛ތާރ ޚު ވިފޮނު

މިނޫނަސް (20)    ޤާޟ ންގެ   ، އަދި  ހިެމނުަމށް  ދަފުތަރުގައި  ޤަޟިއްޔާގެ 
 އާންމު ަމިޖލ ހުން ކަނޑައަޅާ ކޮންެމ ަމޢުލޫާމތެއް.

 ޤަޟިއްޔާގެ ދަފުތަރު ބަލަހައްޓާނ  ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރއެވެ.  )ނ(   

ަމޢުލޫާމތުގެ ތެރެއިން އެ   ިމ )ރ(    ހިނދަކަށް ދަފުތަރުގައި   ާމއްދާގެ )ށ( ގައިވާ 
 ދަފުތަރު ފުރިހަަމއަށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.  ،ަމޢުލޫާމތު ހިަމނައިހިމެނޭނެ  

ގުޅިގެން   )ހ(  . 49 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު ދިނުން   ދަޢުވާއަކާ  އެ  ރަޖިސްޓަރ ކުރާއިރު،  ދަޢުވާއެއް  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް 
ޤަޟިއްޔާ   ތަރުތ ބުން  ހުށަހެޅޭ  ަމއްސަލަ  އަހަރަކު  އެ  ފޯުމގައި،  ހުށަހަޅާ 

 ނެއެވެ. ނަންބަރެއް ދޭންވާ

ތަރުތ ބު  )ށ(    ފުރަތަމަ،  ކަނާތަށް  ވާތުން  އޮންނަންވާނ ،  ނަންބަރު  ޤަޟިއްޔާ 
 ިމގޮތަށެވެ.   ،ނަންބަރު / ކޯޓުގެ ނަުމގެ ރަމްޒު / ހުށަހެޅުނު އަހަރު
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ތާރ ޚު  ިމ )ނ(    ދޭ  ނަންބަރު  ޤަޟިއްޔާ  ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ،ާމއްދާގައި 
ަމއްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯުމގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ހުށަހަޅާ  ތާރ ޚަށްފަހު، 

ނަންބަރެއް ޤަޟިއްޔާ  އެ  އައު  ތާރ ޚު   ދޭނަމަ،  ދިން  ނަންބަރު  ޤަޟިއްޔާ 
 ހިަމނަންވާނެއެވެ.  ތަފުސ ލުލިޔެ، ަމއްސަލައިގެ ރަޖިސްޓަރ ގައި 

އެ ަމއްސަލައިގެ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް   ، ަމއްސަލައެއް ހުށަހެޅުުމންކޯޓަށް   )ހ(  . 50 ޤަޟިއްޔާގެ ފަިއލު  
އެ ަމއްސަލައަކަށް   ،ހާޑްކޮޕ   ކޮޕ އާއިސްކޭންކޮށް، އެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ސޮފްޓް  

ބެލެހެއްޓުާމއެކުކޮށް ޚާއްޞަ ފައިލެއްގައި  ވަކި  އަށް .ސ .އެްމ.އެސް  ، ފައިވާ 
 އަޕްލޯޑް ކުރަންވާނެއެވެ.  

ފައިލުގައި )ށ(    ޝ ޓެއް   ،ޤަޟިއްޔާގެ  ހިެމނޭ  ަމޢުލޫާމތު  އަންނަނިވި 
 އޮންނަންވާނެއެވެ.

 ؛ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު (1)   

 ؛ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ަމޢުލޫާމތު (2)   

 ؛ކެޓަގަރ  ނަންބަރު ،ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތާއި (3)   

 ؛ދަޢުވާ ފޯމު ނަންބަރު (4)   

 ؛ފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ނަންބަރުދަޢުވާކުރާ  (5)   

 ؛ތަޙުޤ ޤުކުރި ފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ނަންބަރު (6)   

 ؛ހުށަހެޅުނު ތާރ ޚު (7)   

 ؛ނިުމނު ތާރ ޚު (8)   

 ؛ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮފ ހުގެ ވަކ ލުގެ ނަން (9)   

   ؛ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ވަކ ލުގެ ަމޢުލޫާމތު (10)   

 ؛ަމއްސަލަ ބަލާ ޤާޟ  (11)   

 ؛ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުނު ސެކްޝަން (12)   

 ؛ަމއްސަލަ އޮތް ސެކްޝަން (13)   

 ؛ސަފުހާގެ އަދަދު ،ބަޔާންތަކާއި ތަޙުޤ ޤު (14)   
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 ؛ސަފުހާގެ އަދަދު ،ޝަރ ޢަތުގެ ބަޔާންތަކާއި (15)   

ހިފަ (16)    ޕާސްޕޯޓު   ވާކަންފައިހައްޓައި ޕާސްޕޯޓު  ނުވަތަ 
 ؛ފައިވާކަންކޮށްލައިދޫ

 ؛ފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަންކޮށްޝަރ ޢަތް ނިެމންދެން ބަންދު (17)   

 ؛ސާފުކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ރިކޯޑުކުށުގެ  (18)   

އަދި މިނޫނަސް ޤަޟިއްޔާގެ ފައިލުގައި ހިެމނުަމށް ޤާޟ ންގެ އާންމު  (19)   
 ަމިޖލ ހުން ކަނޑައަޅާ ކޮންެމ ަމޢުލޫާމތެއް.

ގެ ލ ގަލް  ރަޖިސްޓްރާރ ސެކްޝަނު  ،ރަޖިސްޓްރާރއާއި  ،ކޯޓުގެ ޤާޟ ންނާއި )ނ(   
ސެކްޝައޮފިސަރާ ރަޖިސްޓްރާރ  ކޮންމެ    ،ނާއިއި،  ޝަރ ޢަތްކުރާ 

ޕޯޓަލްއަށް  ރިކޯޑު  ކުށުގެ  ތެރެއިން  ުމވައްޒަފުންގެ  އިދާރ   ސެކްޝަނެއްގެ 
ުމވައްޒަފަކު ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ޝަރ ޢަތްކުރާ   ވަނުުމގެ ހުއްދަ އޮންނަ 
ސެކްޝަނަށް ަމއްސަލަ ލިބުުމން، ކުށުގެ ރިކޯޑު ޕޯޓަލްއަށް ވަނުުމގެ ހުއްދަ 

ކުށު ުމވައްޒަފު،  ސާފުކުރުަމށްފަހުއޮންނަ  ރިކޯޑު  ރިކޯޑު    ،ގެ  އެ 
 ގައި ހިަމނަންވާނެއެވެ. ލުފައި ފައިޕްރިންޓްކޮށް

ަމއްސަލައިގައި ކޯޓުން އަޅާ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ލިޔެ، ފިޔަވަޅު އެޅި މ ހަކު   )ރ(   
ތައްޔާރުކޮށް ަޖހާގޮތަށް ރިކޯޑު ޝ ޓެއް  ތާރ ޚު  ޤަޟިއްޔާގެ   ،ފައިސޮއިކޮށް 

ތެރޭގައި   ޝ ޓު  ފައިލުގެ  އަބަދުވެސް އެ  ޝ ޓު  އެ  އޮންނަންވާނެއެވެ. 
ފިޔަވަޅެއް   އެންެމ  ،އޮންނަންވާނ  ކޮންމެ  އަޅާ  ަމއްސަލައިގައި      ަމތ ގައެވެ. 

 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.  ފައިތާރ ޚު ަޖހައި ،އެ ޝ ޓުގައި ލިޔެ

ާމއްދާގެ )ރ( ގައި    ތައް، މި ގައި ކަންވ ގޮތާއި އަޅަންވ  ފިޔަވަޅުލައިަމއްސަ )ބ(   
ަމ ގޮތުގެ  ނިޒާެމއް  ތ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބެލެހެއްޓޭނެ  އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް  ން، 

 ކުރަންވާނެއެވެ. ޤާއިްމ

ގޮތުގެ  ލުފައި )ޅ(   އޮންނަންވާ  ތަރުތ ބުކޮށްފައި  ލިޔުންތައް    ،އުސޫލެއްކުރާ 
 ޤާޟ ންގެ އާންމު ަމިޖލ ހުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މަްއސަލަތަްއ  
ތާވަލުކުރުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާނެ  

ގޮތުގެ ިއދާރ  ުއސޫލު  
 ެއކުލަވަިއލުން 

މަސްދުވަހުގެ    (އްކެއެ)  1ފަށާ ތާރ ޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން    މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން  . 51
އިދާރ   ގޮތުގެ  ޢަަމލުކުރާނެ  ތާވަލުކުރުުމގައި  ަމއްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ތެރޭގައި، ކޯޓަށް 

 ، ކޯޓުގެ ޤާޟ ންގެ އާންުމ ަމިޖލ ހުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. އުސޫލެއް
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ަމއްސަ )ހ(  . 52 މަްއސަލަ އަނބުރާ ގެންދިޔުން  އެ  ަމއްސަލައެއް،  ބަލައިގެންފައިވާ  ހުށަހެޅި،  ލައެއްގެ  ކޯޓަށް 
ބަޔާންކޮށް  ސަބަބު  ކުރިން،  ފެށުުމގެ  އަޑުއެހުން  ފުރަތަމަ         ޝަރ ޢަތުގެ 

ދަޢުވާއެއް އޮފ ހުން   އެ  ެޖނެރެލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ގެންދިޔުަމށް  އަނބުރާ 
ކޮޕ    އަސްލާއި ލިޔުންތަކުގެ  ފޯުމގެ  ަމއްސަލައިގެ ދަޢުވާ  އެދިއްެޖނަމަ، އެ 

 ލަން ވާނެއެވެ. ވައިސްލާއެކު އަނބުރާ ފޮނުކޯޓަށް ނެގުަމށްފަހު، ލިޔުންތަކުގެ އަ

ލެވޭ  ވައިާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތ ން އަނބުރާ ފޮނު ިމ )ށ(   
ފޮނު  ަމއްސަލަތައް ަޖދުވަލު    ިމ  ،ލަންވާނ ވައިއަނބުރާ  ގައިވާ    2ގަވާއިދުގެ 

 ނަޫމނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.

ޤާނޫނު  ،  ަމއްސަލަ ހިންގުަމށްޓަކައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުަމށް )ހ(  . 53 ފޮނުވައިލުން މަްއސަލަ އަނބުރާ 
އި، ގަވާއިދު ނަންބަރު ނު( އާތުގެ ޤާނޫިޖނާއ  އިުޖރާއަ)  2016/12ނަންބަރު  

2021-SC-REG-01  (ައިުޖރާއ ިޖނާއ       ތުގެ ޝަރ ޢަތްކުރުާމބެހޭ 
ދަށުން  (  ގަވާއިދު ހާޒިރުގެ  އޭނާ  ކޮށްގެންވެސް  ކަންކަން    ކުރަންެޖހޭ 

ހާޒިރު ސަބަބުން  ނޭނގުުމގެ  އެޑްރެހެއް  އުޅޭ  ނުވަތަ    ނުކުރެވިއްެޖނަމަ، 
ހާޒިރުކުރެވޭނެ  އޭނާ  ނުވަތަ    ، ހަަމެޖއްސުަމށްފަހު  ތެއްގޮ  ނުކުރެވިއްެޖނަމަ، 

ހުށަހެޅުަމށްޓަކައި ސާފުކުރުަމށްފަހު  އެޑްރެހެއް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ   ،އުޅޭ 
ލަންވާނ  ޤާޟ ންގެ އާންުމ  ވައިލްގެ އޮފ ހަށް ަމއްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުެޖނެރަ

 ންނެވެ.  ތ ގޮތުގެ ަމ ަމިޖލ ހުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ

ލެވޭ  ވައިާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތ ން އަނބުރާ ފޮނު ިމ )ށ(   
ފޮނު  ަމއްސަލަތައް ަޖދުވަލު  ގަވާއި  ިމ  ،ލަންވާނ ވައިއަނބުރާ  ގައިވާ    2ދުގެ 

 ނަޫމނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.

ިއސްތިުއނާފ  ކޯޓުން  
ތަުޙވ ލުކުރެވޭ މަްއސަލަތަްއ  

 ައލުން ބެލުން 

ތަޙުވ ލުކުރެވޭ )ހ(  . 54 ަމރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން  ަމތ   ބެލުަމށްޓަކައި  ަމއްސަލަތައް   އަލުން 
ލިބުުމން ާމއްދާގައިވާ  49ގަވާއިދުގެ    ިމ ،ކޯޓަށް  ަމތ ން   ވަނަ          ގޮތުގެ 

އެ ަމއްސަލައަށް ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރެއް ދިނުަމށްފަހު، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައިވާ 
  .ގެންދަންވާނެއެވެ ކުރިޔަށް ގޮތުގެ ަމތ ން އެ ަމއްސަލައެއް

ތަޙު  ިމ )ށ(    ަމތ ން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ހ(  ބެލުން  ަމއްދާގެ  ަމއްސަލަ  ވ ލުކުރާ 
އެ  ،ހަވާލުކުރަންވާނ  އެހެން    ކުރިން  ނޫން  ޤާޟ   ބެލި  ަމއްސަލަ 
 ޤާޟ އަކަށެވެ. 
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 އަށްވަނަ ބާބު 
 ކޯޓު އަމުރު ނެރުން 

ކޯޓު ައމުރަށް ެއދި ހުށަހަޅާނެ  
 ވަގުތު 

ބޭނުންވާ  )ހ(  . 55 އިދާރާތަކަށް  ތަންފ ޛުކުރާ  ޤާނޫނު  ގުޅިގެން  ތުހުަމތަކާ       ކުށުގެ 
 ކޯޓު އަުމރަށް އެދި ހުށަހަޅާނ  ރަސްމ  ގަޑ ގައެވެ.

ބަޔާންކޮށްފައި  ިމ )ށ(    އެހެން  )ހ( ގައި  ނަަމވެސް، އަންނަނިވި  އޮތް    ާމއްދާގެ 
 ދާނެއެވެ. ވެސް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި އެދި ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި އަުމރުތަކަށް

 ؛ހައްޔަރު އަުމރު (1)   

 ؛ފާސްކުރުުމގެ އަުމރުއި ބަލަ (2)   

 ؛އަުމރު ހިފެހެއްޓުުމގެ ޑޮކިއުަމންޓް ޓްރެވަލް ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު (3)   

ނެރެދޭންެޖހޭކަަމށް  ހާލަތްކުއްލި    (4)    އެހެނިހެން ކުރެވޭ  ގަބޫލުތަކުގައި 
 ތައް. އަުމރު

ނެރެދެވެން ނެތް  ކޯޓު ައމުރު  
 ސަބަބު ލިޔުމުން ދިނުން 

 

ކޯޓު އަުމރަކަށް އެދި ހުށަހެޅުުމން، އެ އަުމރު ނެރެދޭންެޖހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަަމށް ކޯޓުން  . 56
ނިންަމއިފިނަމަ، އަުމރަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ އަުމރު ނެރެދެވެން ނެތް ސަބަބު  

 ލިޔުުމން ދޭންވާނެއެވެ.  

ޤާނޫނު( ގެ    2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ހ(  . 57  ެއދުން  މުދާ ހޯދުމަށް ކޯޓުގަިއ ވަނަ    36)ިޖނާއ  އިުޖރާއަތުގެ 
ފައިވާ ުމދަލެއް  ޓައިކުރާ އިދާރާއަކުން ހިފަހައްތަންފ ޛުާމއްދާގެ ދަށުން ޤާނޫނު  

ުމދާ  ޓައިހިފަހައް އެ  ނުވަތަ  ބުނެ،  ޚިލާފަށްކަަމށް  ޤާނޫނާ  ފައިވަނ  
ގެއްލުން   ސަބަބުން  ވެރިފަރާތުން ހިފެހެއްޓުުމގެ  ުމދަލުގެ  ބުނެ،  ލިބޭކަަމށް 

އެ ކޯޓަށް   ނުވަތަ  އެދި  ހޯދުަމށް  ުމދާ  އެ  ފަރާތަކުން  ކަނޑައަޅާ  ފަރާތުން 
 ވެސް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  ކޮންެމ ގަޑިއެއްގައި ، ހުށަހަޅާ ަމއްސަލަތައް

ަމއްސަލައިގެ    ިމ )ށ(    ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  )ހ( ގެ ދަށުން  ލިޔެކިޔުންތައް ާމއްދާގެ 
ލިބުުމން، އެ  ަމއްސަލައެއްކަން    ކޯޓަށް  ބަލައިގަނެވޭނެ  ަމއްސަލައަކ  ކޯޓަށް 

ނޫންކަން   ގަޑިއިރު  48ނުވަތަ  އަށެއް(  ތެރޭގައި   ގެ )ސާޅ ސް 
 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ބަލައިގަތުަމށް   ިމ )ނ(    ކޯޓަށް  ަމއްސަލައެއް  ހުށަހެޅި  ދަށުން  ާމއްދާގެ 
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރެއްަމއް  ނިންަމއިފިނަމަ، އެ   ަމއްސަލަ   ފައި،ދ   ސަލައަށް 

ބަލައިނުގަތުަމށް  ަމއްސަލަ  އަދި  ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.  ޤާޟ އަކާ  ބެލުން 
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ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުުމން    ފައި، ަމއްސަލަނިންަމއިފިނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް
 ަޖވާބު ދޭންވާނެއެވެ.

ހޭބިައސް ކޯޕަސް ައމުރަކަށް  
 ެއދުން

މ ހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނ  ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަަމށް ބުނެ، އޭނާ  ދޫކޮށްލުަމށް  )ހ(  . 58
 ވެސް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.   އެދި ހުށަހަޅާ ަމއްސަލަތައް ކޮންމެ ގަޑިއެއްގައި

ަމއްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތައް   ިމ )ށ(    ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  )ހ( ގެ ދަށުން  ާމއްދާގެ 
ލިބުުމން، އެ  ަމއްސަލައެއްކަން    ކޯޓަށް  ބަލައިގަނެވޭނެ  ަމއްސަލައަކ  ކޯޓަށް 

ނޫންކަން   ގަޑިއިރު  48ނުވަތަ  އަށެއް(  ތެރޭގައި   ގެ )ސާޅ ސް 
 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ަމއްސަ  ިމ )ނ(    ހުށަހެޅި  ދަށުން  ބަލައިގަތުަމށް ާމއްދާގެ  ކޯޓަށް  ލައެއް 
އެ ނަންބަރެއް  ނިންަމއިފިނަމަ،  ޤަޟިއްޔާ        ފައި،ދ   ަމއްސަލައަށް 

ަމއްސަލަ    ަމއްސަލަ  އަދި  ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.  ޤާޟ އަކާ  ބެލުން 
ހުށަހެޅި    ފައި، ަމއްސަލަ ބަލައިނުގަތުަމށް ނިންަމއިފިނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް

 ވާނެއެވެ.ފަރާތަށް ލިޔުުމން ަޖވާބު ދޭން

ަމތ ން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތައް  )ރ(    ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ  މި 
އެ ަމއްސަލަ ބެލުަމށްޓަކައި އަޅަންެޖހޭ    ،ކޯޓަށް ބަލައިގަންނަ ވަގުތުން ފެށިގެން
އަޅައި، ވ  ވަގުތުން  ގޮތެއް   ފިޔަވަޅުތައް  ަމއްސަލައިގައި  އަވަހަކަށް  އެންމެ 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

 ނުވަވަނަ ބާބު 
 ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރާ މ ހުންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން 

ބަންދާމެދު ގޮތެްއ ނިންމުމަށް  
ހުޅުވައިފަިއ ހުންނަ  ކޯޓު  

 ގަޑިތަްއ 

ގޮތެއް ނިންުމަމށް    ކުގެ ބަންދާެމދުކުށުގެ ތުހުަމތުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަ  )ހ(  . 59
ކަނޑައަޅާނ  ވަގުތު  ހާޒިރުކުރާ  ަމިޖލ ހުންނެވެ.   ،ކޯޓަށް  އާންމު     ޤާޟ ންގެ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.  އިޢުލާނުމި ގޮތުން ކަނޑައަޅާ ވަގުތު ކޯޓުން އާންުމކޮށް 

ބަޔާންކޮށްފައި  ިމ )ށ(    އެހެން  ގައި  )ހ(  ކުށުގެ  އޮތް    ާމއްދާގެ  ނަަމވެސް، 
ފަރާތްތަކުގެތެއްތުހުަމ ބަންދުކޮށްފައިވާ  ފަރާތެއް  ގައި  ދުކުރި ބަން  ތެރެއިން 

ެމދު ގޮތެއް ނިންުމަމށް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުަމށް ޤާޟ ންގެ އާންުމ  ބަންދުކުރުާމ
ަމިޖލ ހުން ކަނޑައަޅައި އާންުމކޮށްފައިވާ ގަޑި ފިޔަވައި، އެހެން ގަޑިއެއްގައި  

ެމދު ގޮތެއް ނިންަމންެޖހޭ ނަމަ އެކަާމެމދު  ދުކުރި ބަންދުކުރުާމބަންއެ ފަރާތެއް  
 ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނ  އިސްޤާޟ އެވެ. 
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ރެވޭ މ ހާ ކޯޓަށް  ތުހުމަތުކު
 ހާޒިރުކުރުން         

ެމދު ގޮތެއް ނިންުމަމށް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތްތައް  ދުކުރި ބަންދުކުރުާމބަން )ހ(  . 60
ކޯޓަށް   ގޮތަކުން  ގޮތަކުންކުރެ  ފަނޑިޔާރެއްގެ ހާޒިރުއަންނަނިވި  ކޮށްފިނަމަ، 

 ކުރެވުނ  ކަުމގައި ބަލަންވާނެއެވެ.ހާޒިރުކުރިަމއްޗަށް 

 ކުށުގެ ތުހުަމތުކުރެވޭ ފަރާތް ކޯޓުގެ އިާމރާތުގެ ތެރެއަށް ވެއްދުން.  (1)   

ނިންުމުމގެ  (2)    ގޮތެއް  ބަންދާެމދު  ެމދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސް  ވ ޑިއޯ 
ކުރިޔަށްގެން ކޮންފަރެންސިންގ   ، ހާލަތުގައި  ދާަމިޖލ ސް  ވ ޑިއޯ 

ގު ަމޖިލ ހާ  ުމއްދަތު  ކޯޓުގެ  ތަނަކަށް ޅައިެމދުވެރިކޮށް  ލެވިފައިވާ 
 ވުން.ހާޒިރު

ެމދުވެރިކޮށް (3)    ކޮންފަރެންސް  ބަންދުކުރުާމބަން  ،ވ ޑިއޯ  ެމދު ދުކުރި 
ހާލަތުގައި ގެންދެވޭ  ކުރިޔަށް  ަމިޖލިސް  އެފަދަ   ،ގޮތެއް ނިންުމުމގެ 

ން ތ ކުރަން އެދި ކޯޓުން އަންގާ ގޮތެއްގެ ަމހާޒިރުަމިޖލ ހަކަށް މ ހާ  
 ރިކުއެސްޓް ކޮށްފައިވުން. ކޮށްފައިވުން ނުވަތަ ޓުނޯ

ެމދު ގޮތެއް ދުކުރި ބަންދުކުރުާމބަން  ، ންތ ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމ  ިމ )ށ(   
ހާޒިރުކު ކޯޓަށް  ފަރާތް  ތުހުަމތުކުރެވޭ  ކުށުގެ  ކޯޓުގެ    ،ގަޑި   ރިނިންުމަމށް 

 ކުރަންވާނެއެވެ.  ކަާމބެހޭ ުމވައްޒަފުން ރިކޯޑު

 ދިހަވަނަ ބާބު 
 ތަރުޖަމާނުން ހަމަޖެއްސުން 

ހުށަ )ހ(  . 61 ތަރުޖަމާނަކު ހަމަޖެްއސުން  ތަރުަޖާމނަކު ހަޅައިކޯޓަށް  ފަރާތުން  ަމއްސަލައެއްގައި، ދަޢުވާލިބޭ   ފައިވާ 

 ، އިޚްތިޔާރު  ހަަމަޖއްސަން ބޭނުންވާ ހާލަތުގައި، ތަރުަޖާމނަކު ހަަމެޖއްސުުމގެ
 .ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ތަރުަޖާމނަކު )ށ(    ަމތ ން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ހ(  ާމއްދާގެ   ފައިސައިހަަމަޖއް  މި 
 .ނުވާނަމަ، ކޯޓުން ތަރުަޖާމނަކު ހަަމަޖއްސައިދޭންވާނެއެވެ

ތަރުޖަމާނުންގެ ގޮތުގަިއ  
 ބަލަިއގަނެވޭނެ ފަރާތްތަްއ 

ާމއްދާގެ ދަށުން ހަަމަޖއްސާ ތަރުަޖާމނަކ  ޑިޕާޓްަމންޓް ވަނަ    61ގަވާއިދުގެ    ިމ )ހ(  . 62
އެކުލަ ޖުޑ ޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނުން  ތަރުަޖާމނުންގެ  ވައިލައިއޮފް  ފައިވާ 

ފަރާތެއް ތަރުަޖާމނެއްގެ ގޮތުގައި    ދަފުތަރުގައި ހިެމނޭ ފަރާތެއް ނޫންނަމަ، އެ
 .ބަލައިގަތުާމެމދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނ  ަމއްސަލަ ބަލާ ޤާޟ އެވެ
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ގޮތުގައި   )ށ(    ތަރުަޖާމނެއްގެ  ަމތ ން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
އޮންނަންވާނ  ނިންުމން  ނިންމި  ޤާޟ   ގަވާއިދުގެ   ،ބަލައިގަތުާމެމދު  މި 

 ގައިވާ ނަޫމނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. 3ަޖދުވަލު 

ހަަމަޖއްސާ   )ހ(  . 63 ތަރުޖަމާނުންގެ ފ   ފަރާތުން  ދޫކުރުުމގައިކޯޓުގެ  ފައިސާ   ތަރުަޖާމނުންނަށް 

 ތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތ ންނެވެ. ،ޢަަމލުކުރާނ 

 )ސަތޭކަ  ހަތަރު(  400/-ގަޑިއަކަށް    ، ތަރުަޖާމނުންނަށް ފައިސާ ދޭނ  (1)   
 .ރުފިޔާގެ ރޭޓުންނެވެ

 ކޯޓަށް   ،ގުނާނ   ގޮތުގައި  ވަގުތުގެ  މަސައްކަތްކުރި  ތަރުަޖާމނު (2)   

ހާޒިރުކު އޭނާ  ގަޑިން ފެށިގެން  ގަޑިއާ    ބޭނުން ނިުމނު  ރިހާޒިރުވި 
 ހަަމއަށެވެ.

ކުރުނަމަ   ވުރެ   އެއްގަޑިއިރަށް  ވަގުތު  ހޭދަކުރި  ކޯޓުގައި  ތަރުަޖާމނު (3)   
 ށެވެ. އަދަދަެޖހޭ  އެއްގަޑިއިރަށް ،ފައިސާ ދޭނ 

ވަގުތު   (4)    ހޭދަކުރި  ކޯޓުގައި   އެއްގަޑިއިރަށްވުރެ ތަރުަޖާމނު 

 400/-  ގަޑިއަކަށް  ،އިތުރުވާނަމަ، އިތުރުވާ ވަގުތަށް ފައިސާ ދޭނ 
 .ިމންވަރަށެވެ ކަށް ެޖހޭިމނިޓަ ،)ހަތަރު ސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ ރޭޓުން

ން ހަަމަޖއްސާ ތަރުަޖާމނު ޝަރ ޢަތުގެ  ތ ގޮތުގެ ަމ  ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ   ިމ )ށ(   
  ބައިވެރިވެފައިވަނ  ވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ެމދުވެރިކޮށް ކަުމގައި ަމޖިލ ހުގައި  

ގޮތުގެ   އަންނަނިވި  ގުނާނ ،  ވަގުތު  ަމސައްކަތްކުރި  ތަރުަޖާމނު  ވާނަމަ، 
 ަމތ ންނެވެ. 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެްމބަސ އެއް   ،ޝަރ ޢަތުގެ އަޑުއެހުުމގައި ބައިވެރިވ  (1)   
ނުވަތަ   ހައިކޮިމޝަނެއް  ކޯޓެއް ނުވަތަ  ެމޖިސްޓްރޭޓް 

ހައިކޮިމޝަނަށް   ނުވަތަ  އެްމބަސ އަށް  އޭނާ  ެމދުވެރިކޮށްނަމަ، 
އޭނާ   ފެށިގެން  ގަޑިން  ހާޒިރުވި  ކޯޓަށް  ެމޖިސްޓްރޭޓް  ނުވަތަ 

 ބޭނުން ނިުމނު ގަޑިއާ ހަަމއަށެވެ. ހާޒިރުކުރި

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ހާލަތު ފިޔަވައި،   (1)ާމއްދާގެ )ށ( ގެ    ިމ (2)   
ބައިވެރިވާ   ތަރުަޖާމނު  ެމދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސިންގ  ވ ޑިއޯ 
ގަޑިން   ބައިވެރިވި  އަޑުއެހުުމގައި  އެ  ގުނާނ ،  ވަގުތު  ހާލަތުގައި 
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ފެށިގެން އޭނާ އަޑުއެހުުމގައި ބައިވެރިކުރި ބޭނުން ނިުމނު ގަޑިއާ  
 ހަަމއަށެވެ.

ތްތަކާއި އަޑުއެހުންތަކަށް ހާޒިރުވާ ތަރުަޖމާނުން ކޯޓަށް ޢަކޯޓުގައި ހިންގާ ޝަރ  )ހ(  . 64 ތަރުޖަމާނުންގެ ހާޒިރ  
ހާޒިރުވި ގަޑިއާއި، އޭނާގެ ަމސައްކަތް ނިުމނު ގަޑި "ތަރުަޖާމނުންގެ ހާޒިރ "  

 ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ.   ވައިފޮތުގައި ލިޔެ، އޭނާ ލައް

ގަވާއިދުގެ )ށ(     ގެ    63  މި  )ށ(  ާމއްދާގެ  ނަންބަރުގައި ވަނަ    (1)ވަނަ 
ތަރުަޖާމނު ހާޒިރުވި ގަޑި، އޭނާ ހާޒިރުވި ތަނެއް    ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި

ފޮތުގައި  ހާޒިރ "  "ތަރުަޖާމނުންގެ  ހޯދުަމށްފަހު،  ލިޔުުމން  ެމދުވެރިކޮށް 
ތަރުަޖާމނު ހާޒިރުވި ގަޑިއާއި، އޭނާގެ މަސައްކަތް ނިުމނު ގަޑި ލިޔެ، އެކަން  

 ކަށަވަރުކުރި ުމވައްޒަފު އެ ފޮތުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ގެ    63  ގަވާއިދުގެމި   )ނ(    )ށ(  ާމއްދާގެ  ނަންބަރުގައި ވަނަ  (2)ވަނަ   
ތަރުަޖާމނު ހާޒިރުވި ގަޑިއާއި، ަމސައްކަތް ނިުމނު   ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި

ގަޑި "ތަރުަޖާމނުންގެ ހާޒިރ " ފޮތުގައި ލިޔެ، އެކަން ކަށަވަރުކުރި ުމވައްޒަފު  
 އެ ފޮތުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

 އެގާރަވަނަ ބާބު 
 މައްސަލައިން ތަނާޒުލުވުން 

 މަްއސަލަިއން ތަނާޒުލުވުން 

 

ޤާޟ އަކު  )ހ(  . 65 އެ  ަމއްސަލައަކުން  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ޤާޟ އަކާ    ކޯޓުގެ 

އެދި  ތަނާޒުލުވުަމށް  ެމދުވެރިވެއްެޖނަަމ،  ސަބަބެއް  ތަނާޒުލުވާންެޖހޭ 
 ގައިވާ ފޯުމންނެވެ. 4މި ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަލު  ،އިސްޤާޟ އަށް ހުށަހަޅާނ 

ގައިވާ ތަނާޒުލުވާ    5މި ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަލު    ،ގައިވާ ފޯާމއެކު  މި ާމއްދާގެ )ހ( )ށ(   
 ަމއްސަލައިގެ ަމޢުލޫާމތު ސާފުކުރާ ފޯުމ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ނަަމވެސް، ަމއްސަލައަކުން  އޮތް    ފައިކޮށްގައި އެހެން ބަޔާން  މި ާމއްދާގެ )ހ( )ނ(   
ތަނާޒުލުވާންެޖހޭ   ސަބަބު  ހާލަތުއިސްޤާޟ   ތަނާޒުލުވާންެޖހޭ  ގައި 

 ހުށަހަޅާނ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސުޕްރ މް ކޯޓަށެވެ. ފައިބަޔާންކޮށް

ތަނާޒުލުވުމަށް ެއދި ހުށަހަޅާ  
މަްއސަލަތަކާ މެދުގަިއ ގޮތެްއ  

 ނިންމުން 

އެދި )ހ(  . 66 ތަނާޒުލުވުަމށް  ގިނަވެގެން    ަމއްސަލައަކުން  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ހުށަހަޅާ 
ހިންގުާމ    7 ކޯޓު  އިސްޤާޟ  ނުވަތަ  އެކަަމށް  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ހަތެއް( 

 ހަވާލުވެހުރި ޤާޟ  ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ. 
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ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން އިސްޤާޟ  ނިންމާ ނިންުމަމކ  ތަނާޒުލުވުން    ިމ )ށ(   
ަމއްސަލަ  ކަަމށް  ބަލައިގަތުން އެ  ޤާޟ އަކާ    ވާނަމަ،  އެހެން  ބެލުން 

 ކުރަންވާނެއެވެ.ހަވާލު

މަްއސަލަ ބެލުން ހަވާލުވާ ޤާޟ   
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ހަވާލުކޮށްފިނަމަ،   މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތ ން ަމއްސަލަ ބެލުން އެހެން ޤާޟ އަކާ . 67
ޚްތިޔާރު އެ ަމއްސަލަ ބަލާ  އި އަންނަނިވި ދެ ގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށް އެ ަމއްސަލަ ބެލުުމގެ

 .ޤާޟ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ކުރިޔަށް  އިއެހަ )ހ(    ފެށިގެން  ހިސާބުން  ގޮސްފައިވާ  ކުރިޔަށް  ަމއްސަލަ  ތަނަށް 
 ނުވަތަ ؛ގެންދިޔުން

 އެ ަމއްސަލައިގެ ޝަރ ޢަތް އަލުން ފަށައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން.  )ށ(   

 ބާރަވަނަ ބާބު 
 ރައްކައުތެރިކުރުން  ޙުރުމަތް ކޯޓުގެ 

ކޯޓުގެ ުޙރުމަތް  
 ރަްއކައުތެރިކުރުން  

ހާޒިރުކުރާ . 68 އަޑުއެހުންތަކަށް  ަމއްސަލަތަކާއި  ބަލާ  ތިބޭ    ކޯޓުން  ހާޒިރުވެ  މ ހުންނާއި، 
ޙުރުަމތްތެރިކޮށް   ، އެންެމން ަމޖިލ ހަށް  ޝަރ ޢަތުގެ  ކިޔަމަންވެ،  އަުމރުތަކަށް  ކޯޓުގެ 

ހިންގުމާ   ކަންތައްތައް  ދައުލަތުގެ  އިދާރާތަކުންނާއި  ދައުލަތުގެ  އަދި  ހިތަންވާނެއެވެ. 
ހަވާލުވެ ތިބި އެންެމހައި ފަރާތްތަކުން، ކޯޓުގެ މިނިވަންކަން ރައްކައުތެރިކޮށްދ ، ކޯޓުގެ  

ޤަދަރު ޒަޙި  ހައިބަތާއި  ގަވާއިދުތަކުގެ  ޤާނޫނާއި  އިންނާއި  ރ ޢާާމޔަތްކޮށްދިނުުމގައި، 
އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުންވެސް ކޯޓަށް އެހ ތެރިވާންވާނެއެވެ. އަދި އަިމއްލަ ފަރުދަކުވިޔަސް،  
ދައުލަތުގެ ކަެމއް ހިންގުާމ ހަވާލުވެ ހުރި މ ހަކު ވިޔަސް، ޤާޟ ންގެ ަމސައްކަތާ ބެހި  

 ން ނުވާނެއެވެ.ނުފޫޒު ފޯރުވައި ހަދައިގެ

ކަރާަމތާއި  . 69 ކޯޓުގެ ުޙރުމަތް ކެނޑުން   ކޯޓުގެ  ޙުރުަމތްކެނޑުާމއި،  ުމވައްޒަފުންގެ  ޤާޟ ންނާއި،  ކޯޓުގެ  ކޯޓާއި، 
ޢަަމލެއް އެއްވެސް  އަތުވެދާނެ  އުނިކަެމއް  ކުރުަމކ     ،ހައިބަތަށް  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް 

 ކުށެކެވެ.  

ހިނގަމުންދާ ޝަރ ޢަތްތަކާބެހޭ  
 ހާމަކުރުން  މަޢުލޫމާތު 

ހާަމކޮށް،  . 70 ކަންތައްތައް  ހާަމކުރަންެޖހޭ  ގުޅިގެން  ޝަރ ޢަތްތަކާ  ހިނގަުމންދާ  ކޯޓުގައި 
ރައްޔިތުންނާ   ަމޢުލޫާމތު  ބޭނުންވާ  ނުވަތަ ހިއްސާއާންމުންނަށް  ކޯޓުން  ކުރާނ ، 

 ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ޖުޑ ޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ. 

ާއންމުކުރުން  މަޢުލޫމާތު 
 މަނާކުރުން 

 ފުވެރިކަާމއެކު ަމޢުލޫާމތެއްސާތެދުވެރިކަާމއި އިން  ،ހިނގަުމންދާ ޝަރ ޢަތަކާ ބެހޭގޮތުން . 71

ހުއްދަ ހާލަތްތަކުގައިވިޔަ  ކަުމގައި  ކަެމއް  އާންުމކުރުަމކ   އަންނަނިވި              ސް، 

 .އެ ަމޢުލޫާމތެއް ހާަމކުރުަމކ  ަމނާކަެމކެވެ
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ނުވަތަ   )ހ(    ޤާނޫނަކުން  އެހެން  ޢަަމލުކުރެވެުމންދާ  ަމޢުލޫާމތަކ   އާންުމކުރާ 
 ؛ވުން ކަަމކަށް ަމނާކުރާ ގަވާއިދަކުން

ޓަކައި،   ކޯޓަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން، ަމޞްލަޙަތު ރައްކައުތެރި ކުރުަމށް  )ށ(   
 ަމނާކޮށްފައިވުން. އެއްވެސް ަމޢުލޫާމތެއް އާންުމކުރުން ކޯޓުން   ޝަރ ޢަތަކާބެހޭ

 ތޭރަވަނަ ބާބު 
 ޝަރ ޢަތް އަޑުއަހަން މ ހުން ވެއްދުން 

ޝަރ ޢަތް ައޑުައހަން ނަން  
 ނޯޓުކުރުން 

 

ފަރާތްތަކުން  )ހ(  . 72 އެދޭ  ވަންނަން  އަޑުއަހަން  ަމިޖލިސް  ޝަރ ޢަތުގެ          ކޯޓުގެ 
ވަދެވޭނ  އަޑުއަހަން  ަމޖިލ ހެއް  ގޮތަކުން   ، އެ  ކުރެ  ގޮތްތަކުން  އަންނަނިވި 
 ކޯޓުގައި ނަން ނޯޓުކޮށްގެންނެވެ. 

ނަންބަރު   (1)    ޝަރ ޢަތްކުރުާމބެހޭ )  SC-REG-01-2021ގަވާއިދު 
ގަވާއިދު އިުޖރާއާތުގެ  އަޑުއަހަން   ،ގައިވާ  (ިޖނާއ   "ޝަރ ޢަތް 

 ؛ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ،ވަނުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯުމ" ފުރިހަަމކޮށް

ެމއިލް  (2)    ކަނޑައަޅާ  ކޯޓުން  ހިމެނޭގޮތަށް  ަމޢުލޫާމތު  ތިރ ގައިވާ 
 އް  ފޮނުވައިގެން. ލެެމއި-އެޑްރެހަކަށް އަންނަނިވި ަމޢުލޫާމތު ހިެމނޭ އ 

    (i) ް؛ފުރިހަމަ ނަނ 

    (ii) ް؛ދާއިމ  އެޑްރެސ 

    (iii) ު؛ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރ 

    (iv)  ެ؛ނަންބަރުފޯނު ގުޅޭނ 

    (v)  ް؛އ ެމއިލް އެޑްރެސ 

    (vi)  ާޤަޟިއްޔ ަމއްސަލައިގެ  ބޭނުންވާ  ވަންނަން  އަޑުއަހަން 
 ؛ނަންބަރު

    (vii)   ްވަންނަނ ބޭރު އަޑުއަހަން  ފަރާތަކ  ރާއްެޖއިން  ބޭނުންވާ 
 ؛ގެ ކޮޕ ޓުރކް ޕާިމވާ  ޓާއިމ ހެއްގެ ޕާސްޕޯ މ ހެއްނަމަ، އެ

    (viii) ިދިވެހ ފަރާތުގެ  ވަންނަ  ރައްޔިތެއްކަން   އަޑުއަހަން 
 އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ .
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ނަން  (3)    ފަރާތްތައް  ވަންނަ  އަޑުއަހަން  ަމިޖލިސް  ޝަރ ޢަތުގެ 
ވަ އެހެން  އާންުމކުރާ  ކަނޑައަޅައި  ކޯޓުން  ލަތެއް ސ ނޯޓުކުރުަމށް 

 ެމދުވެރިކޮށް. 

ގެ   )ށ(    )ހ(  ާމއްދާގެ  އަޑުއަހަން    (1)މި  "ޝަރ ޢަތް  ނަންބަރުގައިވާ  ވަނަ 
އެދޭ  ނޯޓުކުރަން  ނަން  ހުށަހަޅައިގެން  ފޯުމ"  ހުށަހަޅާ  އެދި  ވަނުަމށް 

  ނިޓުގެ )ފަނަރަ( ިމ  15އެ އަޑުއެހުެމއް ތާވަލުކޮށްފައިވާ ގަޑ ގެ    ،ފަރާތްތަކުން
 ކުރިން، ކޯޓުގެ ކައުންޓަރަށް ފޯމު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ާމއްދާގެ )ހ )ނ(    ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތ ން ނަން ނޯޓު    (2)( ގެ  މި 
)އެކެއް(   1ކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، އެ އަޑުއެހުެމއް ތާވަލުކޮށްފައިވާ ގަޑ ގެ  

ެމއިލް  ،ކުރިން  ގެގަޑިއިރު އެޑްރެހަކަށް  އ ެމއިލް  ކަނޑައަޅާ    ކޯޓުން 
ލިބުނުކަން ެމއިލް  އެ  އަދި  ކޯޓުން  ،ކުރަންވާނެއެވެ.  ފަރާތަށް   އެ 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

ާމއްދާގެ )ހ( ގެ   )ރ(    ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތ ން ނަން ނޯޓު  (  3)މި 
ޢަަމލުކުރާނ  ފަރާތްތަކުން  އެދޭ  ކަނޑައަ  ،ކުރަން  އާންުމކުރާ    ޅައިކޯޓުން 

 ގޮތެއްގެ ަމތ ންނެވެ. 

ޝަރ ޢަތް ައޑުެއހުމަށް ވަނުމުގެ  
 ފުރުޞަތު ދިނުން 

  އަޑުއަހަން އަންނަ ފަރާތްތައް އެ ޝަރ ޢަތަކަށް ވަނުަމށް ފުރުޞަތު ޝަރ ޢަތް   )ހ(  . 73
ވަނަ ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ ަމތ ން ނަން ނޯޓުކުރާ     72ދެވޭނ ، މި ގަވާއިދުގެ  

ާޖގައޮތް    ،ތަރުތ ބުން ާމލަުމގެ  ޝަރ ޢަތުގެ  ހިންގާ  ަމއްސަލައެއް  އެ 
 މިންވަރަކަށެވެ. 

  ން ޝަރ ޢަތްތައް އަޑުއަހަން ފުރުޞަތު މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތ  )ށ(   
ުޖްމހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސ ގެ   ވަނަ ާމއްދާގެ    42ދެވޭނ ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ގެންދާ ކުރިޔަށްގެން ވައިލައިއާންުމކޮށް ހުޅު ، )ނ( ގައިވާ ހާލަތްތައް ފިޔަވައި
 އަޑުއެހުންތަކުގައި އެކަންޏެވެ.

ޮއންލަިއކޮށް ޝަރ ޢަތުގެ  
 ވެރިކުރުން ައޑުެއހުމުގައި ބަިއ

ަމިޖލ ހެއްގައި ބައިވެރިވުަމށް ނަން ކުރިޔަށްއޮންލައިކޮށް   )ހ(  . 74 ގެންދާ ޝަރ ޢަތުގެ 
 ންނެވެ. ތ ވަނަ ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ ަމ 72މި ގަވާއިދުގެ  ،ނޯޓުކުރާނ 

ފަރާތްތަކަށް    ިމ )ށ(    ނޯޓުކޮށްފައިވާ  ނަން  ަމތ ން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ހ(  ާމއްދާގެ 
އޮންލައިކޮށް ޝަރ ޢަތުގެ އަޑުއެހުުމގައި ބައިވެރިވުުމގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ. 
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އެ ތިބެންވާނ   އަދި  އެކަށ ގެންވާ   ،ފަރާތްތަކުން  ަމޖިލ ހާ  ޝަރ ޢަތުގެ 
 ތަނެއްގައި ވ ޑިއޯ ަޖއްސައިގެންނެވެ.  

އޮންލައިންކޮށް ޝަރ ޢަތުގެ   ،ނަަމވެސް  ާމއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން އޮތް  ިމ )ނ(   
ރައްޔިތަކުަމ ދިވެހިރާއްޭޖގެ  އަޑުއެހުަމށް  މ ހަކަށް،    ޖިލ ހެއް  ނުވާ  ކަުމގައި 

އެ ހުރެގެން  ބޭރުގައި  ފުރުޞަ  ރާއްެޖއިން  ބައިވެރިވުުމގެ   ތެއް އަޑުއެހުުމގައި 
 . ނުދެވޭނެއެވެ

ފަރާތަކ ،  )ރ(    ބައިވެރިވާ  އަޑުއެހުުމގައި  ޝަރ ޢަތް       އޮންލައިންކޮށް 
ބައިވެރިވާ   ނޫސްވެރިއެއް ުމއައްސަސާއަކުން  ދައުލަތުގެ  ނުވަތަ     ނަަމ، 

ަމދަނ  ޖަ   ފަރާތެއް ފަރާތެއްްމޢިނަމަ، ނުވަތަ  ބައިވެރިވާ  ނަމަ،    އްޔާއަކުން 
)އެކެއް(   1ފެށުުމގެ  ނޫސްވެރިންގެ ކާޑު ނުވަތަ އިދާރާގެ ލިޔުން، އަޑުއެހުން  

 ކުރިން ކޯޓަށް އ ެމއިލް ކުރަންވާނެއެވެ.   ގެގަޑިއިރު

ޫމނު   )ބ(    މ ހަކ ،  ބައިވެރިވާ  އަޑުއެހުުމގައި  ޝަރ ޢަތް  އޮންލައިންކޮށް 
އެ މ ހެއްނަމަ،  ކަށަވަރު  ނިވާކޮށްފައިވާ  ކާކުކަން       ޓަކައި   ކުރުަމށް  މ ހަކ  

ޫމ  އެ ުމވައްޒަފަކަށް  އެއްިޖންސުގެ  ދައްކައި، އެމ ހަކާ  މ ހަކ  ކާކުކަން   ނު 
ފުރު ބައިވެރިވުުމގެ  އަޑުއެހުުމގައި  ދިނުުމގެ   ޞަކަށަވަރުކުރުަމށްފަހު،  ތު 

 އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  

ނޫސްވެރިންނަށް  
 ފުރުޞަތުދިނުން 

 

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްގެން ހިންގާ ޓ .ވ  ސްޓޭޝަންތަކާއި، ރޭޑިއޯ   )ހ(  . 75
ަމަޖއްލާ ޗެނެލް ނޫސް،  ހިނގަުމންދާ    ތަކާއި،  ކޯޓުގައި  ތަންތަނުން  ފަދަ 

ކަވަރު ތަނަކަށް   ކުރުަމށް  ޝަރ ޢަތްތައް  ކޮންމެ  އެއިން              ޓަކައި، 
 ނޫސްވެރިންނަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ. )ދޭއް(  2

ނަން   )ށ(    ވަނުަމށް  އަޑުއަހަން  ޝަރ ޢަތް  ނޫސްވެރިންނަށް  ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާ 
ތު  ޞަޚަބަރުފަތުރާ ގިނަ ވަސ ލަތްތަކަށް ފުރު ،ނޯޓުކޮށްފައިވާ ތަރުތ ބަށް ބަލައި

ލަކުން ޝަރ ޢަތުގެ  ސޫލިބޭނެ ގޮތުގެ ަމތ ން ާޖގައޮތް ިމންވަރަކުން ހަަމހަަމ އު
 ަމޖިލ ހަށް ވަނުުމގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ.

ނަމ ހުން ނަން  އެކަކަށްވުރެ ގި  ،ނަަމވެސް   މި ާމއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން އޮތް )ނ(   
ނޯޓުކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި ާޖގައިގެ ދަތިކަން ކުރިަމތިވެއްެޖނަމަ، ޚަބަރު ފަތުރާ 

ނޫސްވެރިންނަށް ފުރު މަސައްކަތްކުރާ  ގޮތުން  ޞައިދާރާތަކުގައި  ދިނުުމގެ  ތު 
ފުރު އެކަކަށް  ނިސްބަތްވާ  އިދާރާއަކަށް  ނޫސް  ދިނުަމކ     ތު ޞަކޮންމެ 
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ކޯޓަށް ހުރިގޮތްކަަމށް  ފެނިއްޖެ ަމޞްލަޙަތު  ޢަަމލު    ،ހިނދެއްގައި    އެގޮތަށް 
 ކުރެވިދާނެއެވެ.  

ޓަކައި ނޫސްވެރިން ނަން    ކުރުަމށް  ކޯޓުގައި ހިނގަުމންދާ ޝަރ ޢަތްތައް ކަވަރު )ރ(   
 ވަނަ ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ ަމތ ންނެވެ. 72މި ގަވާއިދުގެ  ،ނޯޓުކުރަންވާނ 

ހިންގާ   . 76 ނޫސްވެރިންގެ ދަފުތަރު  ހާަމކަާމއެކު  ކޯޓުގައި  ނުެޖހި  ވަކިފަރާތަކަށް  ޢަދުލުވެރިކަާމއެކު  ޝަރ ޢަތްތައް 
ކަށަވަރު ޝަރ ޢަތުގެ    ކޮށްދިނުަމށް  ހިންގާކަން  އިދާރާތަކުން  ފަތުރާ  ޚަބަރު  ޓަކައި، 

ޓަކައި ކޯޓުގައި    ަމޖިލ ހުގައި ފަސޭހަކަާމއެކު ބައިވެރިވުުމގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް
 ލަންވާނެއެވެ. ވައިކުލަރެއް އެދަފުތަނޫސްވެރިންގެ 

ނޫސްވެރިއަކު   )ހ(  . 77 ނޫސްވެރިން ރަޖިސްޓަރ  ކުރުން  އެ  ނޫސްވެރިން،  އެދޭ  ވަނުަމށް  ަމޖިލ ހަށް  ޝަރ ޢަތުގެ 
ެމދުވެރިކޮށްލުތަމްސ  އިދާރާ  ަޖދުވަލު    ،ކުރާ  ގަވާއިދުގެ  ގައިވާ    6ިމ 

ފޯ އެދޭ  ރަިޖސްޓަރ ކުރުަމށް  ނޫސްވެރިން  ކޯޓުގައި  "  ުމ"ކްރިމިނަލް 
އެ ނޫސްވެރިއަކު    ، އެ ފޯާމއެކު ހުށަހަޅަންެޖހޭ ތަކެތި ހުށަހެޅުުމން  ،ރިހަަމކޮށްފު

 ކުރެވޭނެއެވެ. ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓަރ 

ގޮތުގައި  )ށ(    ނޫސްވެރިއެއްގެ  ކޯޓުގައި  ަމތ ން  ގޮތުގެ  )ހ( ގައިވާ  ާމއްދާގެ  މި 
ބެލެވޭނ ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން   ރަޖިސްޓަރ ވ ކަަމށް  މ ހަކު     ،ދޫކުރާއެއްވެސް 

 ވެ. "ނޫސްވެރިންގެ ކާޑު" ދޫކުރުުމންނެގައިވާ 7މި ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަލު 

ނޫސްވެރިން ދަފުތަރުން  
 ުއނިކުރުން 

 

ވަނަ ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ ަމތ ން ޝަރ ޢަތުގެ ަމޖިލ ހަށް    77މި ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 78
ނޫސްވެރިއަކު ރަިޖސްޓަރ ކޮށްފައިވާ  ހާލަތްތަކުގައި   ،ވަނުަމށް  ތިރ ގައިވާ 
 ނޫސްވެރިންގެ ދަފުތަރުން އުނިކުރެވިދާނެއެވެ. 

ނޫސްވެރިންގެ ދަފުތަރުން އުނިކުރުަމށް އެ ނޫސްވެރިއަކު ނިސްބަތްވާ  (1)   
ނުވަތަ  ޓ ވ   ހަކުން ނޫނުވަތަ    ޗެނެލަކުން  ރޭޑިއޯ  ސްޓޭޝަނަކުން 

 ؛ަމަޖއްލާއަކުން އެދުންނުވަތަ 

 ؛ޙުރުަމތް ކެނޑޭފަދަ ޢަަމލެއް ކުރުންކޯޓުގެ  (2)   

 ަމސައްކަތްކުރި އިދާރާއަކުން ވަކިވުން ނުވަތަ ވަކިކުރުން.  ޔާނޫސްވެރި (3)   

ކޯޓުގެ ިމ )ށ(    "ކްރިމިނަލް  ނޫސްވެރިއަކު  ފަދައިން  ގައިވާ  )ހ(  ާމއްދާގެ   
އެ ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ   ،ނޫސްވެރިންގެ ދަފުތަރު'' އިން އުނިކޮށްފިނަަމ
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)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި   3"ނޫސްވެރިންގެ ކާޑު" ބަންދު ނޫން ރަސްމ   
 ކޯޓާ ހަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ.

ނޫސްވެރިން ރަޖިސްޓަރ ވުމުން  
 ދެވޭ ފަސޭހަތަްއ 

ރަޖިސްޓަރ ވުުމން . 79 ގައި  ދަފުތަރު''  ނޫސްވެރިންގެ  ކޯޓުގެ    އަންނަނިވި   ،"ކްރިމިނަލް 
 އެ ނޫސްވެރިންނަށް ކޯޓުން ދޭންވާނެއެވެ. ،ތައްޒުއިްމތިޔާ

ބާއްވާ   )ހ(    ކޮށްގެން  އިންތިޒާުމ  ކޯޓުން  ބައްދަލުވުންތަކާއި  ބާއްވާ  ކޯޓުގައި 
ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ ަމތ ން    ،ތުޞަަޖލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވުުމގެ ފުރު

 ؛ދިނުން

ަމއްސަލަތަކާއި )ށ(    ގުޅޭގޮތުން    ،ނިންމާ  އަުމރުތަކާ  ަމއްސަލަތަކާއި  ހުށަހެޅޭ 
 . ހުރި ަމޢުލޫާމތު ފަސޭހަކަާމއެކު ފޯރުކޮށްދިނުން ފޯރުކޮށްދެވެން

ފަދަ  ޢަޝަރ  )ނ(    ގަލަން  ކަރުދާހާއި  ބޭނުންކުރުަމށް  ަމޖިލ ހުގައި  ތަކެތި ތުގެ 
 ފޯރުކޮށްދިނުން. 

ދަުއލަތުގެ މުައްއސަސާތަކަށް  
ޝަރ ޢަތް ައޑުެއހުމަށް  

 ފުރުޞަތުދިނުން 

ުމއައްސަސާއަކުން،   )ހ(  . 80 ދައުލަތުގެ  އިޒުނައާއެކު،  ފަނޑިޔާރުގެ  ބަލާ  ަމއްސަލަ 
ބޭނުންވާ  ކުރުަމށް  ޮމނިޓަރ  އަޑުއެހުންތައް  ޝަރ ޢަތުގެ  ަމއްސަލައެއްގެ 

ނަާމއި    ،ހާލަތުގައި ފަރާތުގެ  ހާޒިރުވާނެ  ފަރާތުން  ުމއައްސަސާއެއްގެ  އެ 
ޕާސްޕޯޓު   ާމއިަމޤާ އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ނުވަތަ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި 

އެ ުމއައްސަސާއަކަށް   ،ނަންބަރު އެނގޭގޮތަށް ލިޔުަމކުން އެދި ހުށަހެޅުުމން 
 ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ. 

  ،ގެ ަމތ ން ުމއައްސަސާއަކަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނ މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތު )ށ(   
 ، ވަނަ ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ ަމތ ން ނަން ނޯޓުކުރާ ތަރުތ ބުން  73މި ގަވާއިދުގެ  

 ާޖގަ އޮތް ިމންވަރަކުންނެވެ.

ޝަރ ޢަތުގެ ަމޖިލ ހަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތުން، އެ ފަރާތް ތަްމސ ލުކުރާ ތަނުގެ   )ނ(   
 ކޯޓަށް ގެންނަންވާނެއެވެ.  ،ރަސްމ  ކާޑު 

ޝަރ ޢަތުގެ ަމޖިލ ހުގައި ބޭނުންކުރުަމށް    ންމި ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަރާތްތަކު )ރ(   
ތަކެތި  އެ  ކޯޓުން  އެދިއްެޖނަމަ،  ތަކެއްޗަށް  ފަދަ  ގަލަން             ކަރުދާހާއި 

 ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ. އެ ފަރާތްތަކަށް 

ބަޔާންކޮށްފައި  ިމ )ބ(    މިހެން  ގައި  )ރ(  ކޯޓުން އޮތް    ާމއްދާގެ  ނަަމވެސް، 
ަމތ ން  ކަނޑައަޅާ ވަ ،ގޮތެއްގެ  ޝަރ ޢަތުގެ  ސ އިލެކްޓްރޯނިކް  ލަތްތައް 



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު   ދިވެހި            R-100/2021 :  ނަންބަރު  ގަވާިއދު               227ައދަދު:                50ވޮލިުއމް:  

38 

 

ފުރު ދެވިދާނެއެވެޞަަމޖިލ ހަށް ވެއްދުުމގެ  ވެއްދޭ ވަސ ލަތެއް ތު  . ިމގޮތުން 
 ބޭނުންކޮށްގެން ޝަރ ޢަތުގެ އަޑުއެހުން ރެކޯޑުކުރުަމކ  ަމނާކަެމކެވެ. 

  ، އާ ޚިލާފުވެއްެޖނަމަ، ކޯޓުގެ ޙުރުަމތް ކެނޑިކަަމށް ބަލައި ާމއްދާގެ )ބ(  ިމ )ޅ(  
 ފަރާތަކާެމދު ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.  އެ

މަދަނ  ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް  
ޝަރ ޢަތް ައޑުައހަން ފުރުޞަތު  

 ދިނުން  

ަޖާމޢަތްތަކުން،  )ހ(  . 81 ަޖްމޢިއްޔާ  ހިންގާ  ކޮށްގެން  ރަޖިސްޓަރ   ދިވެހިރާއްޭޖގައި 
ކުރުަމށް   ޮމނިޓަރ  އަޑުއެހުންތައް  ޝަރ ޢަތުގެ  ބޭނުންވާ ަމއްސަލައެއްގެ 

ަޖްމޢިއްޔާ  ،ހާލަތުގައި ދިވެހި އެއްއެ  ނަާމއި  ފަރާތުގެ  ހާޒިރުވާ  ފަރާތުން  ގެ 
ނަންބަރު  ޕާސްޕޯޓް  ނުވަތަ  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން 

ޝަރ ޢަތުގެ އަޑުއެހުަމށް ހާޒިރުވުުމގެ ކުރިން ލިޔުަމކުން ކޯޓުގައި ހުށަހަޅައި،  
ަޖްމޢިއްޔާ  ، އެދުުމންއެކަަމށް   ފުރުޞަތު    ކަށްއައެ  އެ  ަޖާމޢަތަކަށް  ނުވަތަ 

 ދެވިދާނެއެވެ.   

ަޖްމޢިއްޔާ )ށ(    ނުވަތަ ަޖާމޢަތަކަށް   އަކަށްމި ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތ ން 
ވަނަ ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ ަމތ ން ނަން    73މި ގަވާއިދުގެ    ،ފުރުޞަތު ދެވޭނ 

 ާޖގަ އޮތް ިމންވަރަކުންނެވެ.  ،ނޯޓުކުރާ ތަރުތ ބުން

ޝަރ ޢަތުގެ ަމޖިލ ހަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތުން، އެ ފަރާތް ތަްމސ ލުކުރާ ތަނުގެ   )ނ(   
 ރަސްމ  ކާޑު ނުވަތަ ލިޔުން ކޯޓަށް ގެންނަންވާނެއެވެ.

ޝަރ ޢަތުގެ ަމޖިލ ހުގައި ބޭނުންކުރުަމށް    ންާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަރާތްތަކުމި   )ރ(   
ތަކެތި  އެ  ކޯޓުން  އެދިއްެޖނަމަ،  ތަކެއްޗަށް  ފަދަ  ގަލަން            ކަރުދާހާއި 

 ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ. އެ ފަރާތަކަށް 

ގައި    ިމ )ބ(    )ރ(  ބަޔާންކޮށްފައިއެާމއްދާގެ  ކޯޓުން އޮތް    ހެން  ނަަމވެސް، 
ަމތ ން  ނޑައަޅާކަ ވަ ،ގޮތެއްގެ  ޝަރ ޢަތުގެ  ސ އިލެކްޓްރޯނިކް  ލަތްތައް 

ފުރު ދެވިދާނެއެވެޞަަމޖިލ ހަށް ވެއްދުުމގެ  ވެއްދޭ ވަސ ލަތެއް ތު  . ިމގޮތުން 
 ކޯޑުކުރުަމކ  ަމނާކަެމކެވެ. ބޭނުންކޮށްގެން ޝަރ ޢަތުގެ އަޑުއެހުން ރި

އާ    ިމ )ޅ(   )ބ(  ކެނޑިކަަމށް  ާމއްދާގެ  ޙުރުަމތް  ކޯޓުގެ  ޚިލާފުވެއްެޖނަމަ، 
 ފަރާތަކާެމދު ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.  އެ ފައި،ބަލައި

ޢިލްމ  ބޭނުމަށް ޝަރ ޢަތް  
 ައޑުައހަން ފުރުޞަތު ދިނުން 

ތަޢުލ މު   )ހ(  . 82 ކޮލެްޖތަކުގައި  ދަރިވަރަކު، ހާސިލުޔުނިވަރސިޓ ތަކާއި  ކުރަުމންދާ 
ޢިލްމ  ބޭނުަމށްޓަކައި، އަދި ޤާނޫނ  ވަކ ލުންގެ ގޮތުގައި ތަުމރ ނު ހޯދަުމންދާ 
ހާލަތުގައި،  ބޭނުންވާ  ވަންނަން  އަޑުއެހުަމށް  ޝަރ ޢަތުގެ        ފަރާތްތަކުން، 
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ފަރާތުގެ ސްޓޫޑެންޓް ކާޑު ނުވަތަ ޤާނޫނ  ވަކ ލެއްގެ ގޮތުގައި ތަުމރ ނު    އެ
ޝަރ ޢަތް އަޑުއަހަން ވަނުުމގެ   ،ހޯދަުމންދާކަން އެނގޭ ލިޔުެމއް ހުށަހެޅުުމން

 ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ.  

ދެވޭނ  )ށ(    )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތ ން ފުރުޞަތު  ާމއްދާގެ      ިމ ގަވާއިދުގެ   ،މި 
ާޖގަ އޮތް    ،ވަނަ ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ ަމތ ން ނަން ނޯޓުކުރާ ތަރުތ ބުން  73

 ންނެވެ.މިންވަރަކު

ތުގެ ަމޖިލ ހުގައި ބޭނުންކުރުަމށް  ޢަޝަރ   ންމި ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަރާތްތަކު )ނ(   
އެ  ކޯޓުން  އެދިއްެޖނަމަ،  ތަކެއްޗަށް  ފަދަ  ގަލަން            ތަކެތި   ކަރުދާހާއި 

 ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ. އެ ފަރާތްތަކަށް 

ޝަރ ޢަތުގެ މަޖިލ ހުގެ  
 ހިފެހެްއޓުން ައދަބުތަްއ 

ތިބެންވާނ  )ހ(  . 83 މ ހުން  ވަންނަ  އަޑުއަހަން  ަމޖިލ ހަށް                ،ޝަރ ޢަތުގެ 
ޚާއްޞަ މ ހުންނަށް  ވަންނަ  އަޑުއަހަން  ަމިޖލ ހެއްގައި  ފައިވާ ކޮށްއެ 

 ގޮނޑިތަކުގައެވެ.

ވަދެ ހުންނަ މ ހަކަށް އެ   )ށ(    އަޑުއަހަން  ަމޖިލ ހެއް  ަމިޖލ ހެއްގައި ޝަރ ޢަތުގެ 
މ ހަކަށް ރައްދުކޮށް ކުރާ ސުވާލަކަށް ަޖވާބުދިނުން ފިޔަވައި   ޤާޟ  ސ ދާ އެ

   މާ ، ޝަރ ޢަތުގެ ަމޖިލ ހުގެ ނިޒާވައިބުނެ، އަޑުލައް  އިތުރު އެއްވެސް ބަހެއް
 ޚިލާފު ޢަަމލެއް ކުރުަމކ  ަމނާ ކަެމކެވެ.

ހުންނަންެޖހޭނ    )ނ(    މ ހާ  ވަންނަ  އަޑުއަހަން  ނަންބަރުޝަރ ޢަތް     ގަވާއިދު 
2021-SC-REG-01 (ުޝަރ ޢަތްކުރުާމބެހޭ ިޖނާއ  އިުޖރާއާތުގެ ގަވާއިދ ) 

 ފަދަ ހެދުެމއްގައެވެ. ކޮށްފައިވާ ގައި ބަޔާން

 ހެދުަމކ  ަމނާކަެމކެވެ. އިޝަރ ޢަތުގެ ަމޖިލ ހުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ކައިބޮ )ރ(   

އޮތް  ިމ )ބ(    އެހެން  ގައި  )ރ(  އަދަބުތަކާ    ާމއްދާގެ  ޝަރ ޢަތުގެ  ނަަމވެސް، 
ަމ ގޮތެއްގެ  ފެންބުއިން ތ ޚިލާފުނުވާނެ  ޝަރ ޢަތުގައި  ން، 

 އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ.

ޝަރ ޢަތުގެ މަޖިލ ހަށް ވެްއދުން  
 މަނާ ތަކެތި 

ތަކެތި . 84 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހުއްދަ  ،ތިރ ގައި  ަމޖިލ ހަށް   ،ނެތިއެއް  ކޯޓުގެ  ޝަރ ޢަތުގެ 
 ކެވެ.  ވެއްދުަމކ  ަމނާކަެމ

 ؛ފޮޓޯ ކެެމރާ ، ކެެމރާ ވ ޑިއޯ )ހ(   

 ؛ވޮއިސް ރެކޯޑަރ )ށ(   
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 ؛ފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ކުރެވޭޑުކޯަމންޒަރާއި އަޑު ރި )ނ(   

 ؛ޯމބައިލް ފޯނު )ރ(   

 ؛ތަކެތި ވޮލެޓް ފަދަ ،ޕާރސް ،އަތްދަބަސް )ބ(   

 ؛އަވިއައިނު )ޅ(  

 ؛ތަޅުދަނޑިފަތި )ކ(   

 ؛ތަކެތި ލައިޓަރު ފަދަ )އ(   

 ؛ހަތިޔާރެއްކަުމގައި ބެލެވޭ ޒާތުގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް )ވ(   

ކަަމށް އެއްޗެއްއެ އެއްޗަކ  ޝަރ ޢަތްކުރާ ާމލަަމށް ނުވެއްދޭނެ    ، މ ގެ އިތުރުން )މ(  
 ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ކޮންމެ އެއްޗެއް.

 ާޚްއޞަ ރަްއކައުތެރިކަން ދިނުން 

 

ހާ )ހ(  . 85 ކޯޓަށް  ގުޅިގެން،  އަޑުއެހުންތަކާ  އަންނަނިވި    ،ރުވާޒިޝަރ ޢަތުގެ 
 ފަރާތްތަކަށް ކޯޓުން ޚާއްޞަ ރައްކައުތެރިކަން ދޭންވާނެއެވެ. 

ރައ ސުލްުޖްމހޫރިއްޔާކަން   (1)    ނުވަތަ  ފައިވާ ކޮށްރައ ސުލްުޖްމހޫރިއްޔާ 
 ؛ފަރާތްތައް

ރައ ސުލްުޖްމހޫރިއްޔާގެ  (2)    ނުވަތަ  ނައިބު  ރައ ސުލްުޖްމހޫރިއްޔާގެ 
 ؛ފަރާތްތައްފައިވާ ކޮށްނައިބުކަން 

ަމޖިލ ހުގެ  (3)    ރައްޔިތުންގެ  ނުވަތަ  ރައ ސް  ަމޖިލ ހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 
 ؛ފަރާތްތައްފައިވާ ކޮށްރައ ސްކަން 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ނުވަތަ އުއްތަަމ ފަނޑިޔާރުކަން  (4)   
 ؛ފަރާތްތައްފައިވާ ކޮށް

 ؛ވަޒ ރުންގެ ަމޖިލ ހުގެ ެމންބަރުން (5)   

 ؛ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލ ހުގެ ެމންބަރުން (6)   

 ؛ފައިވާ ފަނޑިޔާރުންކޮށްރިޓަޔަރ  ،ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި (7)   
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މ ހަކ  ޚާއްޞަ ރައްކައުތެރިކަން ދޭންެޖހޭ މ ހެއްކަަމށް   އެ   ، މިނޫނަސް (8)   
 ކޯޓަށް ފެނިއްޖެ ކޮންމެ މ ހެއް.

ރައްކައުތެރިކަން  )ށ(    ޚާއްޞަ  ފަރާތްތަކަށް  ގައިވާ  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
 ފޯރުކޮށްދިނުުމގެ އިންތިޒާުމތައް ހަަމަޖއްސާނ  ކޯޓުގެ އިދާރާއިންނެވެ. 

އެހެން  ިމ )ނ(    ގައި  )ހ(  ހާ  އޮތް  ާމއްދާގެ  ކޯޓަށް  ފަރާތަކ   ޒިނަަމވެސް،  ރުވާ 
ހާ  ގޮތުގައި  ވަކ ލެއްގެ  ޤާނޫނ   ފަރާތެއްނަމަ، ޒިަމއްސަލައެއްގައި           ރުވާ 

 އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.އެ ފަރާތެއް ާމއްދާއިން  ިމ

ބާބުގައި   . 86 ކޯޓަށް ލިބިގެންވާ ިއޚްތިޔާރު  އަޑުއަހަން މި  ފަރާތްތައް، ޝަރ ޢަތް  ޚިލާފުވާ  އުސޫލުތަކާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ނެރުުމގެ    ނުވެއްދުާމއި، ަމިޖލ ހުން  ޝަރ ޢަތުގެ  ވަގުތު  ހިނގަުމންދާ  ޝަރ ޢަތް 

 އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ސާދަވަނަ ބާބު 
 ވެހިކަލް ބޭނުންކުރުން 

 ޓަކައި ބޭނުންކުރާނެ ވެހިކަލްތައް ހުންނަންވާނެއެވެ. ކޯޓުގެ ދަތުރުތައް ކުރުަމށް . 87 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ވެހިކަލް 

 ކޯޓުގެ ވެހިކަލްތައް ބޭނުންކުރެވޭނ ، އިދާރ  ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. . 88 ވެހިކަލް ބޭނުންކުރުން 

  ިއންތިޒާމުދަތުރުތަްއ ކުރުމުގެ 
ދަތުރުތަްއ   ،ސަިއހަމަޖަްއ
 ކުރުވުން 

ކޮށް، ޑްރައިވަރުންނާ ދަތުރުތައް ހަވާލުކުރަުމން  އިންތިޒާުމގައި ކުރާ ދަތުރުތައް ލުވެހިކަ . 89
 ގެންދާނ ، ކޯޓުގެ އިދާރ  ސެކްޝަނުންނެވެ. 

ވެހިކަލެއްގައި . 90 ދަތުރުތަކުގެ ލޮގް ބެލެހެްއޓުން  ނޯޓުކުރާ  ކޮންމެ  ދަތުރުތައް  ކުރާ  ވެހިކަލެއްގައި  އެ  ލޮގެއް ވެސް  ނެ 
އެ ލޮގު ފުރިހަަމކޮށް ބަލަހައްޓަުމން   ، އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ދަތުރެއް ނިުމުމން

 ގެންދަންވާނެއެވެ. 

 ފަނަރަވަނަ ބާބު 
 ތަފާސްހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި އާންމުކުރުން 

އިދާރ    )ހ(  . 91 ތަފާސްހިސާބު ނެގުން  ސެކްޝަންތަކާއި  ޝަރުޢ   އެންެމހައި  ކޯޓުގެ  ސެކްޝަންތަކުގެ 
ކޮންމެ މ ލާދ  ަމހެއްގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި   ،މަސައްކަތްތައް އެނގޭނެހެން
 ކޯޓުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

ކޮންމެ މ ލާދ     ، ތަފާސްހިސާބު ނަގާނ   ކޮށްފައިވާމި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން )ށ(   
)ހަތެއް(   7ވިދިގެން އަންނަ ަމހުގެ ރަސްމ  މަސައްކަތު    ،ަމހެއް ނިުމުމން

ަމސައްކަތްކުރުަމށް  ނެގުުމގެ  ތަފާސްހިސާބު  އަދި  ތެރޭގައެވެ.  ދުވަހުގެ 
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އެކުލަހަވާލު ރިޕޯޓެއް  ުމވައްޒަފުން  އާންުމ  ވައިކޮށްފައިވާ  ޤާޟ ންގެ  ލައި 
 ަމޖިލިހަށް ހުށަހެޅުަމށް އިސްޤާޟ އަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.

ަމ  ިމ )ނ(    ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ށ(  ކަންކަން  ތ ާމއްދާގެ  ނެގުުމގެ  ތާފާސްހިސާބު  ން 
 ގައި ޝާއިޢުކޮށް އާންުމކުރަންވާނެއެވެ. ޓުނިންުމަމށްފަހު، ކޯޓުގެ ވެބްސައި

ބަޔާން )ރ(    )ށ( ގައި  ާމއްދާގެ  ަމޢުލޫާމރިޕޯޓު  ކޮށްފައިވާމި  ހިެމނޭ     ތާއިތަކުގައި 
ހިމަނަންެޖ ަމޢުލޫާމތު  އިތުރު  ަމޢުލޫާމތު    ، ހޭނަަމއެނޫންވެސް  އެ 

ރިޕޯޓެއް  ، ހިެމނުަމށްފަހު ހިެމނޭ  ތަފާސްހިސާބު  އަހަރެއްގެ  މ ލާދ    ، ކޮންެމ 
މަސައްކަތްކުރުަމށް   ނެގުުމގެ  ުމވައްޒަފުން ހަވާލުތަފާސްހިސާބު  ކޮށްފައިވާ 

ރިއިލައެކުލަވަ އެ  އަދި  ަމޖިލިހަށް  ޓުޕޯންވާނެއެވެ.  އާންމު  ޤާޟ ންގެ   ،
  ފޮނުވަންވާނެއެވެ.ހުށަހެޅުަމށް އިސްޤާޟ އަށް

ފެ )ބ(    އަހަރެއްގެ  ާމއްދާގެވަރުބުކޮންމެ  ިމ  ކުރިން،  ދުވަހުގެ  ފަހު  ަމހުގެ       ރ  
ބަޔާން ގައި  ވެބްސައިވައިއެކުލަ  ރިޕޯޓު  ކޮށްފައިވާ)ރ(  ކޯޓުގެ  ގައި ޓުލައި 

 ޝާއިޢުކޮށް އާންމު ކުރަންވާނެއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ ޝަލް  
ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް  
 ތަފާސްހިސާބު ފޮނުވުން 

އަންގާ   )ހ(  . 92 ފޮނުވުަމށް  އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނުން  ޖުޑ ޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްަމންޓް 
 ތަކުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. ރިޕޯޓު  ކޮށްފައިވާިމ ބާބުގައި ބަޔާން  ،ަމޢުލޫާމތުތައް

ތެރެއިން  ޓުކޯ )ށ(    ތަފާސްހިސާބުގެ  ޖުޑ ޝަލް  ގެ  އޮފް  ޑިޕާޓްަމންޓް 
ތަފާސްހިސާބުތައް ބޭނުންވާ  ޑިޕާޓްަމންޓުން    ،އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނުން  އެ 

 ން ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ތ އަންގާ ގޮތެއްގެ ަމ

 ސޯޅަވަނަ ބާބު 
 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން 

އެންެމހައި   )ހ(  . 93 ކޯޓުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން  ހާަމކުރަންެޖހޭ  ހާަމކުރަންވާނ ،   ަމޢުލޫާމތުކޯޓުން  މ ޑިއާއަށް 
އިރުޝާދާއެކު އޮފިސަރެ  ،އިސްޤާޟ ގެ  މ ޑިއާ  އޮފިސަރުކޯޓުގެ  މ ޑިއާ   ވެ. 

 ކޯޓުގެ އިސްޤާޟ  ކަނޑައަޅާ ުމވައްޒަފެކެވެ. ،ގައިހާލަތުނެތް 

  ނަަމވެސް، ވަކި ަމއްސަލައަކާ ގުޅުންހުރި  މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް )ށ(   
އެ ޤާޟ އެއްގެ   ، ޑިއާއަށް ަމޢުލޫާމތު ހާަމކުރާނަމަ ހާަމކުރަންވާނ ކަެމއްގައި މ  

 ންނެވެ. ތ އިރުޝާދުގެ ަމ
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ލިޔެކިޔުެމއް ( ނ)   ނުވަތަ  ަމޢުލޫާމތެއް  ހުއްދަނެތި  ،ކޯޓުގެ  އެއްވެސް    ،ކޯޓުގެ 
 ފަރާތަކަށް ހާަމކުރުަމކ  ަމނާކަެމކެވެ.

ުމވައްޒަކޯޓުގައި   . 94 ސިްއރު ހިފެހެްއޓުން   އެއްވެސް  އޭނާއަށް  ފަކު،މަސައްކަތްކުރާ  ހައިސިއްޔަތުން  ަމޤާުމގެ 
ބޭނުން ވަޒ ފާގެ  އަދާކުރާ  ނުވަތަ  ަމޢުލޫާމތެއްގެ  އެއްވެސް  ނާާޖއިޒު    ،ލިބިފައިވާ 

 ަމންފާއެއް ހާސިލުކުރުަމށް ނުވަތަ ހާސިލުކޮށްދިނުަމށް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.  

ކޯޓުތަކުން  މަރުޙަލާގެ  ދަށު
ެއދިގެން ެއހ ތެރިކަން  

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ަމރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ިޖނާއ  ަމއްސަލަތައް ބެލުުމގައި ބޭނުންވާ ފޯުމތަކާއި   ދަށު )ހ(  . 95
ކޯޓުން  ލިޔެކިޔުންތައް،  ފަދަ  ސާްމޕަލްތައް  ނިންުމންތަކުގެ  އަުމރުތަކާއި 

 ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.  

ބަޔާންމި   )ށ(    ފޯރުކޮށްދޭނ ،   ކޮށްފައިވާާމއްދާގައި  ސާްމޕަލް      ލިޔެކިޔުންތަކުގެ 
 ަމރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން އެކަަމށް އެދި ހުށަހެޅުުމންނެވެ. ދަށު

ދަށުމަރުަޙލާގެ ކޯޓަކުން  
ލިޔެކިޔުން ހޯދަން ެއދި  

 ޅާނެ ގޮތް ހަހުށަ

ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 96 މި  ކޯޓަކުން،  ބަޔާން  95ދަށުަމރުޙަލާގެ  ފަދަ ފައިވާ  ކޮށްގައި 
ހުށަހަޅާނ  އެދި  ހޯދަން  ެމދުވެރިކޮށް  ، ލިޔުެމއް  ލާގެ  ޙަަމރު  ދަށު  ،ެޖމްސް 
 ކޯޓުން ފޮނުވާ މެސެަޖކުންނެވެ.

ލަސްވެގެން    ،ފަދަ މެސެެޖއް ލިބުުމންކޮށްފައިވާ  މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން )ށ(   
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މެސެަޖށް ަޖވާބެއް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. )ދޭއް(  2

ފޮނުވާނ    ދަށު )ނ(    ަޖވާބު  މެސެްޖތަކަށް  ފޮނުވާ  ކޯޓުތަކުން  ކޯޓުގެ    ،ަމރުޙަލާގެ 
 ސެކްޝަނުންނެވެ. ގެރަޖިސްޓްރާރ

ދަށުމަރުަޙލާގެ ކޯޓުތަކުން ފޮނުވާ  
މެސެޖްތަކާއި ޭއގެ ޖަވާބުގެ  

 ރިކޯޑު ބެލެހެްއޓުން 

ރަ  ދަށު . 97 ަޖވާބު،  އޭގެ  މެސެްޖތަކާއި  ފޮނުވާ  ކޯޓުތަކުން    ގެިޖސްޓަރާރަމރުޙަލާގެ 
ތަފާސްހިސާބުގެ   އެ ަމޢުލޫާމތުތަކަކ  ކޯޓުގެ  ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި  ސެކްޝަނުން 

 ކެވެ. ކެތެރޭގައި ބަލަހައްޓައި ހާަމކުރަންވާނެ ަމޢުލޫާމތުތަ

މ ސްމ ޑިއާގަިއ ކޯޓުގެ މަޢުލޫމާތު  
 ހާމަކުރުން 

ެމދުވެރިކޮށް )ހ(  . 98 މަސައްކަތާއި  ،މ ސްމ ޑިއާ  ަމޢުލޫާމތު    ،ކޯޓުގެ  ގުޅޭ  ކޯޓާ 
މ ސްމ ޑިއާ ަމންސަތަކުގައި ކޯޓުގެ   ،ޅުުމގެ ގޮތުންއެހާަމކުރުަމށް ކޯޓުން ބާރު

 އެކައުންޓް ހުޅުވަންވާނެއެވެ.

ބަޔާން )ށ(    ގައި  )ށ(  ާމއްދާގެ  އެކައުންޓް  ކޮށްފައިވާމި  ތައް ަމންސަތަކުގެ 
ހާަމކުރާނ  ަމޢުލޫާމތު  އޮފިސަރެ  ،ބަލަހައްޓައި  މ ޑިއާ  މ ޑިއާ  ކޯޓުގެ  ވެ. 

 ކޯޓުގެ އިސްޤާޟ  ކަނޑައަޅާ ުމވައްޒަފެކެވެ.  ،ގައިހާލަތުނެތް  އޮފިސަރު
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މ ސްމ ޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ކޯޓުގެ  
 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ދާިއރާ 

 މ ސްމ ޑިއާ ެމދުވެރިކޮށް ހާަމކުރަންވާނެއެވެ.   ،އަންނަނިވި ަމޢުލޫާމތުތައް . 99

 ގުޅޭ އާންމު ަމޢުލޫާމތު. ކޯޓާއި ކޯޓުގެ މަސައްކަތާ )ހ(   

 ކޯޓުގެ ދުވަހު ތާވަލު.  )ށ(   

 ކޯޓުގެ ތަފާސްހިސާބު.  )ނ(   

 ލޫާމތު. ޢުގުޅޭ ަމ ނިޒާާމިޖނާއ  ޢަދުލުގެ  )ރ(   

 ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ ަމޢުލޫާމތު.ކޯޓުގެ ުމވައްޒަފުންގެ އިުޖތިާމޢ   )ބ(   

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ  
ަޙްއޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  

 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން 

ގެ ދަށުން (  ަމޢުލޫާމތު ހޯދައި ލިބިގަތުުމގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު)  2014/1ޤާނޫނު ނަންބަރު   . 100
ވެ. މ ޑިއާ  އާ އޮފިސަރެކޯޓުގެ މ ޑި  ،ތަކާ ގުޅިގެން ކޯޓުން ަޖވާބުދާރ ވާނ ުމހުށަހަޅާ ފޯ
 ނެތް ހާލަތުގައި އިސް ޤާޟ  ކަނޑައަޅާ ުމވައްޒަފެކެވެ. އޮފިސަރު

 ސަތާރަވަނަ ބާބު 
 ކޯޓުން ކުރާ ޢިލްމ  މަސައްކަތްތައް 

ޢިލްމ  މަސަްއކަތް ރާވަިއ  
 ހިންގުން 

  ނިޒާުމހަރުދަނާކުރުަމށް ޚާއްޞަކޮށް، އަދި ޢަދުލުގެ    ނިޒާުމިޖނާއ  ޢަދުލުގެ   )ހ(  . 101
މަސައްކަތް ޢިލްމ   ކޯޓުން  ކުރިއެރުވުަމށް  ހަރުދަނާކޮށް   އާންުމކޮށް 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ބަޔާން )ށ(    ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  މަސައްކަތްތައް   ކޮށްފައިވާމި  އެންެމހައި 
އެކަަމށް    ގެއިސްޤާޟ   ،ވިލަރެސްކުރާނ   ކަނޑައަޅައިފައިވާބިއުރޯއިން 

 ުމވައްޒަފު ނުވަތަ ުމވައްޒަފުންނެވެ.

މަސައްކަތްތަކުގެ ރިކޯޑު،    ހައިއެންެމ ކޮށްފައިވާމި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން )ނ(   
ކޯޓުގެ    ،ބިއުރޯއިން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ަމޢުލޫާމތުތައް   ގެއިސްޤާޟ 

 ތަފާސްހިސާބުގެ ތެރޭގައި ހިަމނައި ހާަމކުރަންވާނެއެވެ.

ބިލުތަކާިއ ގަވާިއދުތަކާިއ  
 ުއސޫލުތަކަށް ކޮމެންޓް ފޮނުވުން 

ކޮެމންޓް   )ހ(  . 102 އުސޫލުތަކަށް  ގަވާއިދުތަކަށާއި  އެދި ބިލުތަކަށާއި  ފޮނުވައިދިނުަމށް 
ރިކޯޑާއި ހުށަހެޅުންތަކުގެ  އެ  ކޯޓުން  ،ހުށަހެޅުުމން،  ގުޅިގެން  ކުރާ   އެކަމާ 

ރިކޯޑު މަސައްކަތްތަކުގެ  ބަލަހައްޓަން   ،އެންެމހައި  ބިއުރޯއިން  އިސްޤާޟ  
 ވާނެއެވެ.

ކުރުަމށް )ށ(    ވިލަރެސްކުރާނ   ކޮެމންޓް  ހުށަހެޅުންތައް  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް    ،ޓަކައި 
އެކަަމށް    ގެޤާޟ އިސް އަދި   ކަނޑައަޅައިފައިވާބިއުރޯއިން  ުމވައްޒަފަކެވެ. 
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ކޮެމންޓް ކޯޓުގައި ހަވާލުޓަކައި  ށް  ކުރުަމ  ހުށަހެޅުންތަކަށް  ކުރާނ ، 
ހުރިހާ ޚާއްޞަ    މަސައްކަތްކުރާ  ހިެމނޭ  އޮފިސަރުން       ރަކުން، ދަފުތަލ ގަލް 

 އެ ދަފުތަރުގައިވާ ތަރުތ ބުން، ލ ގަލް އޮފިސަރުންނާއެވެ.  

 ގެ އިސްޤާޟ  ،ދަފުތަރު ބަލަހައްޓާނ  ކޮށްފައިވާމި ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާން )ނ(   
 ބިއުރޯއިންނެވެ. 

ބަޔާން )ރ(    ގައި  )ށ(  ާމއްދާގެ  ަމ  ކޮށްފައިވާމި  ކޮެމންޓްތ ގޮތުގެ  ކުރުަމށް    ން 
އޮފިސަރާ   ގިނަވެގެން  ހަވާލުލ ގަލް  ތެރޭގައި  )ހަތެއް(    7ކުރެވޭތާ  ދުވަހުގެ 

 ކޮެމންޓްކޮށް ނިންަމއި، ޤާޟ ންނާ ަމޝްވަރާކުރުަމށް ބައްދަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ނިންަމއި )ބ(    ކޮެމންޓްތައް  ަމތިން  ަމޝްވަރާގެ            ،ލަސްނުކޮށް  ، ޤާޟ ންގެ 
ފަ ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅުެމއް  ބިއުރޯއިން   ގެއިސްޤާޟ   ،ރާތަކަށްއެ 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

މަސައްކަތްތަކުގެ   ކުރާހަވާލުމި ާމއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ލ ގަލް އޮފިސަރުންނާ   )ޅ(  
ހެން ލިޔުުމން  ނޭގޮތް އެނގޭ   ފައިވާަމއިއެ ަމސައްކަތް ނިން   ،އަގުވަޒަންކޮށް
 ދޭންވާނެއެވެ. 

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ   ،ލިޔުން ދޫކުރާނ   ކޮށްފައިވާބަޔާންމި ާމއްދާގެ )ޅ( ގައި   )ކ(   
އެ ލިޔުަމށް  އެ  އޮފިސަރުން  ލ ގަލް  އަދި  ަޖލްސާގައެވެ.    ، ނަަމދިއްެޖއަހަރ  

 ދޫކުރަންވާނެއެވެ.އެ ލިޔުން ކޯޓުން 

 އަށާރަވަނަ ބާބު 
 އާންމު މާއްދާތައް 

ގަވާިއދުގަިއ ހިމެނިފަިއނުވާ  
މެދުވެރިވެްއޖެނަމަ  ކަމެްއ 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

އެ  . 103 ެމދުވެރިވެއްެޖނަމަ،  ނުވާކަެމއް  ހިެމނިފައި  ގަވާއިދުގައި  ގޮތެއް   މި  ކަަމކަށް 
 .ކޯޓުގެ ޤާޟ ންގެ އާންމު ަމޖިލ ހުންނެވެ ،ކަނޑައަޅާނ 

ޖަދުވަލަކ  ގަވާިއދުގެ  
 ބަެއްއކަމުގަިއ ކަނޑަެއޅުން 

 އެކުގައިވާ ަޖދުވަލުތަކަކ  މި ގަވާއިދުގެ ބައެކެވެ.މި ގަވާއިދާ  . 104

، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ިމ ގަވާއިދު  މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާނ  )ހ(  . 105 ގަވާިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  
 ފެށިގެންނެވެ.  ޝާއިޢުކުރާ ތާރ ޚުން
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ފެށުާމއެކު )ށ(    ޢަަމލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  މި   ،މި  ކުރިން  ކޯޓުން   މ ގެ 
އުސޫލުތައް  އެންެމހައި  ގުޅޭ  ހިންގުމާ  އިދާރ   ޢަަމލުކުރަުމންދިޔަ 

 ވާނެއެވެ.ލުބާޠި

ފެ . 106 ގަވާިއދު މުރާޖަޢާކުރުން  އަހަރެއްގެ  ުމރާަޖޢާވަރުބުކޮންމެ  ގަވާއިދު  ިމ  ކުރިން  ދުވަހުގެ  ފަހު    ރ ަމހުގެ 
އަހަރު   ފާއިތުވި  އަދި  ނިންކުރަންވާނެއެވެ.  ަމޖިލިހުން  އާންމު  ފައިވާ  ަމއިޤާޟ ންގެ 

ގަވާއިދުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން މި ގަވާއިދަށް   އިނޫނުތަކާޤާ ،ނިންުމންތަކާއި
 ގެންނަންެޖހޭ އުނިއިތުރުތައް ކޯޓުން ގެންނަންވާނެއެވެ.

_____________________ 
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 ކްރިމިނަލް ކޯޓު 
  ،މާލެ   
 ދިވެހިރާއްޖެ.    

 CQAM-00/2021ނަންބަރު: 
 

 
 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟ ންގެ އާންމު މަޖިލ ހުގެ ނިންމުން 

 ހުށަހެޅުންތައް:   ▪
 

 

 

 
 ގޮތް:    ފާސްވި   ▪

 

 
 ތަފާތުވި ރައުޔު   ▪

 

 
 

 

ހުށަހެޅުމުގެ  
 ނަންބަރު 

 ހުށަހެޅުން  ހުށަހެޅި ފަރާތް 

1   
2   

ހުށަހެޅުމުގެ  
 ނަންބަރު 

 ފާސްވި ދަރަޖަ  ފާސްވި ގޮތް 

 އަޣުލަބިއްޔަތުން   1
 އިއްތިފާޤުން   2
   

ހުށަހެޅުމުގެ  
 ނަންބަރު 

ތަފާތުވި ރައުޔު  
 ހުށަހެޅި ޤާޟ  

 ތަފުސ ލު 

1   
2   
   

 00.00.0000 ނިންމި ތާރ ޚު 

1ޖަދުަވލު    
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 ވި ޤާޟ ން: ހާޒިރު 

 # މަޤާމު  ނަން  ސޮއި 

 1 ޤާޟ  އިސް  

 2 ޤާޟ    

 3 ޤާޟ    

 4 ޤާޟ    

 5 ޤާޟ    

 6 ޤާޟ    

 7 ޤާޟ    

 8 ޤާޟ    
                                                             

 ނުވާ ޤާޟ ން: ހާޒިރު 

 # މަޤާމު  ނަން 

 1 ޤާޟ   
 

 

 

     .....................ޤާޟ  އިސް

 ޤާޟ ންގެ މަޖިލ ހުގެ ރިޔާސަތު 
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 ކްރިމިނަލް ކޯޓު 

 ، ާމލެ 
  ދިވެހިރާއްެޖ.

 ..……/ ..…B…../DAFL/20-145ނަންބަރު: ފޯުމ                                                                                          
 ދަޢުވާ ފޯމު އަނބުރާ ފޮނުވައިލިކަން އަންގާ ލިޔުން 

 : މައްސަލައިގެ ▪
 

 
 

 : ވާލިބޭ މ ހާގެ ޢު ދަ  ▪
 

 
 

 
 

 

 ދަޢުވާ ފޯމު އަނބުރާ ފޮނުވ :   ▪

 

 

 : ލުމަށް ދައުލަތުން އެދުނު ގޮތް ވައި ދަޢުވާ ފޯމު އަނބުރާ ފޮނު  ▪
 

 

 އަޑުއެހުން ބޭއްވި ތާރ ޚު:                     ޝަރ ޢަތުގައި     
 ޙަވާލާދިން ލިޔުުމގެ ނަންބަރު:                       ލިޔުުމން      

 

 އަނބުރާ ފޮނުވައިލި ސަބަބު:   ▪
 

 

 

 : އިތުރުބަޔާން  ▪
 

 

 

 

 
 
 

  : ތާރ ުޚހުށަހެޅުނު   ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 
 

  ދަޢުވާ ފޯމު ނަންބަރު: 
 

  ބާވަތް: 

  : ދާިއމ  ެއޑްރެސް   : ފުރިހަމަ ނަން 
 

ޕާސްޕޯޓް    /  ދ.ރ.އ. ކާޑު
 ނަންބަރު: 

  
 

 ޝަރ ޢަތުން ނިންުމުމން                          ޕްރޮސެކިއުޓަރ ެޖނެރަލް އެދިގެން           

2ޖަދުަވލު    
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ލިޔުންތަކާއެކު އަނބުރާ ފޮނުވި މު / ދަޢުވާގައި ހިެމނޭ ......................... މ ހާގެ ބައި،   ފޯއިގެ ދަޢުވާފައިވާ ަމއްސަލަދ ހަވާލާ
 އެންގ ެމވެ. ވާހަކަ 

 

 (ތާރ ޚު)ހިުޖރ  
 ( ތާރ ޚު)މ ލާދ  

 
 

    )ސޮއި( 
 )ޤާޟ ގެ ނަން( 
   އިސްޤާޟ / ޤާޟ 

 
 

 ސިއްކަ 
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 ކްރިމިނަލް ކޯޓު 

 ،މާލެ
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

 ތަރުޖަމާނުންގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން 
 
 

 

 

 

 

 ތަރުޖަމާނުގެ މަޢުލޫމާތު 
 

  ފުރިހަމަ ނަން: 
  

 އަންހެން      ފިރިހެން  ިޖންސް:   : ތާރ ޚު އުފަން
    

ކާޑު / ޕާސްޕޯޓް ދ.ރ.އ.
 ނަންބަރު:

  ޤައުމ  ނިސްބަތް: 

    

  ދާއިމ  އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(:
  

  ިމހާރުގެ އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(:
  

  އަދާކުރާ ވަޒ ފާ:  ާމދަރ  ބަސް:
    

  އ ެމއިލް އެޑްރެސް:   ފޯނު ނަންބަރު:
    

 އެހެނިހެން މަޢުލުމާތު 
 

ތަރުަޖާމނު  
 ފައިވަނ : ޅައިހުށަހަ

 ބަސް ތަރުަޖާމކޮށްދިނުަމށް       
 ރޫުމވެފައިވާ މ ހުންގެ އިޝާރާތް ތަރުަޖާމކުރުަމށްޙްވާހަކަދެއްކުާމއި، އަޑުއިވުުމން ަމ    

  

ތަރުަޖާމކޮށްދޭ 
 ބަސް:

     އެނގޭ އެ ބަހުން ދިވެހިބަހަށް ތަރުަޖާމކުރަން:  
 ނޭނގޭ  

    

ބަހުން   ތަޢުލ މ   ތަރުަޖާމކޮށްދޭ  އަންގައިދޭ  ދަންނަކަން  ލިޔަންކިޔަން  ވާހަކަދެއްކުަމށާއި 
 ފިކެޓެއް: ޓުސެ

 ލިބިފައިވޭ     
 ނުވޭ   އެއްލިބިފަ    

  

ތަރުަޖާމނު ހަަމޖެހުނު  
 ގޮތް: 

 ދައުލަތުން                ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އަިމއްލައަށް    
  

 
 ތަރުޖަމާނުގެ އިޤްރާރު 

 ިއޤްރާރުވަމެވެ.  ހުރެން ފަިއވާ މަޢުލޫމާތަކ  ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް ައ ކޮށްމަތ ގަިއ ބަޔާން 
 ތަރުޖަމާނުގެ ސޮިއ: 
 :ތާރ ުޚ

 

ތުގެ ގަވާިއދުގަިއވާ  ައގަިއ ހިމެނޭ ފަރާތެްއކަމަށް ނުވާތ ، ޝަރ ޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއ  ިއޖުރާދަފުތަރު ތަރުޖަމާނުންގެ    ،ފަިއވާ ފަރާތަކ ކޮށްމަތ ގަިއ ބަޔާން 
 . މި ކޯޓުގެ ނަންބަރު .............................. ޤަޟިއްޔާގަިއ ތަރުޖަމާނެްއގެ ގޮތުގައި ެއ ފަރާތް ބަލައިގަތުމަށް ނިންމަިއފ މެވެ  ގޮތުގެ މަތ ން

 ިއ:ސޮ
 ޤާޟ ގެ ނަން:        
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`  
 

 ކްރިމިނަލް ކޯޓު 
  ،މާލެ   
 ދިވެހިރާއްޖެ.    

                                                                           
   ……/…B…../THZ/20-145ފޯމު ނަންބަރު:    
 

 މައްސަލައިން ތަނާޒުލުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު 
 : އެދޭ ޤާޟ  ތަނާޒުލުވުމަށް ▪

 

 

 ތަނާޒުލުވުމަށް ބޭނުންވާ ޤަޟިއްޔާ:  ▪
 

 

 ތަނާޒުލުވުމަށް އެދޭ ސަބަބު:  ▪

 

 ން އެދެެމވެ.ދިނުތަނާޒުލު ކޮށް ހުރެންޤަޟިއްޔާއިން އަބުނެވިދިޔަ  ަމތ ގައި
 ( ތާރ ޚު)

 )ސޮއި(
 )ނަން(

 

  ސެކްޝަން:  ފުރިހަމަ ނަން: 

  :ތާރ ޚުހުށަހެޅުނު   ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 
 

ދަޢުވާ ފޯމު 
 ނަންބަރު:

 
 

  ދަޢުވާގެ ބާވަތް: 
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` 
 
 

 ކްރިމިނަލް ކޯޓު 
 ، ާމލެ   

 ދިވެހިރާއްެޖ. 
                                                                                      

 ..……/ ..…B…../MMS/20-145ފޯމު ނަންބަރު:    

 ސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފޯމު ވ ލުކުރާ / ނަގާ މައް ޙު ތަ ތަނާޒުލުވާ /  
 : މައްސަލައިގެ ▪

 

 

 : ވާލިބޭ މ ހާގެ ޢު ދަ  ▪
 
 
 

 

 އާ ގުޅޭ: މައްސަލަ  ▪
 

 

 

 

 

 : އިތުރުބަޔާން  ▪
 

 
 

 : ދިން މުވައްޒަފުގެ   މަޢުލޫމާތު ސެކްޝަނުން   ▪
 

 

 : މަޢުލޫމާތު ކަށަވަރުކުރި މުވައްޒަފުގެ  ▪
 

  : ތާރ ުޚހުށަހެޅުނު   ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 
 

  ދަޢުވާ ފޯމު ނަންބަރު: 
 

  ބާވަތް: 

  : ދާިއމ  ެއޑްރެސް   : ފުރިހަމަ ނަން 
 

   ނަންބަރު: ޕާސްޕޯޓް    /  ދ.ރ.އ. ކާޑު
 

  ގޮސްފައިވާ ހިސާބު: ކުރިޔަށް މަްއސަލަ  

  ބަޔާންތަކުގެ ައދަދު:  ގި ނެ  ައޑުެއހުންތަކުގެ ައދަދު:  ވިބޭްއ

  ފަިއވާ ބަޔާންތަކުގެ ައދަދު: ންމަިއސޮިއކޮށް ނި   ޓަިއޕްކޮށް ނިމިފައިވާ ބަޔާންތަކުގެ ައދަދު: 

  ކަން/ނޫންކަން: ގަިއހުރ  ބަންދެްއ  މ ހާ ލިބޭވާޢުދަ  ފާސްޕޯޓް: 

 
 

 

  :ތާރ ުޚ  ސޮިއ:   : މުނަމާިއ މަޤާ 

  :ތާރ ުޚ  ސޮިއ:  : މުނަމާިއ މަޤާ 
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`  

 

    
 ކްރިމިނަލް ކޯޓު 

 ،މާލެ     
 ދިވެހިރާއްޖެ.   

 މު ކުރުމަށް އެދޭ ފޯ ރ  ޓަ ނޫސްވެރިން ރަޖިސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި  

 ލޫމާތު  ޢު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަ  

 ތަނުގެ ނަން:  
  

 ފައިވާ އެޑްރެސް:  ކޮށް   ރަޖިސްޓަރ   
 

 ނަންބަރު:    ރަޖިސްޓަރ   
 

 އެޑިޓަރުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް:    
 

 ފޯނު ނަންބަރު:   އ މެއިލް އެޑްރެސް:  
 

 ނޫސްވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު    

 ފުރިހަމަ ނަން:  
  

 ދާއިމ  އެޑްރެސް:   
 

 އުޅޭ އެޑްރެސް:    މިހާރު  
 

 ކާޑު/ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:   ދ.ރ.އ.    
    

 : މު މަޤާ    
 

 ފޯނު ނަންބަރު:   އ މެއިލް އެޑްރެސް:  
 

 

 އިޤްރާރު 
ފަރާތުން ކޯޓަށް )އެެޖންސ ގެ ނަން(  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިނގަުމންދާ ޝަރ ޢަތުގެ ަމިޖލިސްތައް ކަވަރުކުރުަމށްޓަކައި        

ަމޢުލޫާމތު   ަމތ ގައި  ގޮތުގައި  ނޫސްވެރިއެއްގެ  އެޑްރެސް(ފައިވާ  ދ ހާޒިރުވާނެ  ނަާމއި،  ކޯޓުގެ    )ނޫސްވެރިޔާގެ  "ކްރިިމނަލް 
ފޯުމގައި ދ ފައިވާ ަމޢުލޫާމތަކ  ތެދު ަމޢުލޫާމތުކަަމށާއި،    ން އެދެެމވެ. އަދި ިމދިނުކޮށްރަޖިސްޓަރ ގައި  ''  ދަފުތަރުނޫސްވެރިންގެ  

އެކަން ވަގުތުން ކްރިމިނަލް    ، ެމދުވެރިވެއްެޖނަަމ  ހާލަތެއްފަދަ    ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  63ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ  
ނޫންކަން އެނގިހުރެ، އެ ަމޢުލޫާމތު    ފޯުމގައިވާ ަމޢުލޫާމތަކ  ޞައްޙަ ަމޢުލޫާމތެއް  ވެ. އަދި ިމކޯޓަށް އެންގުަމށް އިޤުރާރުވަެމ

 ފައިވާކަން ހާަމވެއްެޖނަމަ، އަހުރެންނާެމދު ޤާނޫނ  ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން އަހުރެންނަށް އެނގެއެވެ.ނައިމި ފޯުމގައި ހިަމ

  ސޮއި:  ނަން:
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  : ތާރ ޚު  ަމޤާުމ:

 
   : ތަކެތި   ޅަންޖެހޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަ   މި 
 ކޮޕ .  ދިވެހި ރައްޔިތެްއކަން ައންގަިއދޭ ކާޑުގެ ނޫސްވެރިޔާގެ  -1
 ފޮޓޯ.  2ގެ ޒުސްޓޭމްޕް ސަިއ ، ނޫސްވެރިޔާގެ -2
 ގެ ކޮޕ . ރަޖިސްޓަރ  ހުށަހަޅާ ިއދާރާގެ  -3

 ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް 

 ވި މ ހާގެ މަޢުލޫމާތު ހަވާލު 
 ފުރިހަމަ ނަން:    
 މަޤާމު:   ސޮއި:  
 : ތާރ ޚު   ގަޑި:  
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 ޫމނުަމތި 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ފަހަތް 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 

 

 

 )ދައުލަތުގެ ނިޝާން(
 ކްރިމިނަލް ކޯޓު 
 މާލެ، ދިވެހިާރއްޖެ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ފުރިހަމަ ނަން 
 ތަމްސ ލުކުރާ އިދާރާގެ ނަން 
 ރަޖިސްޓަރ  ނަންބަރު 

 
 
 
 

 ފޮޓޯ 

 ނޫސްވެރިންގެ ފާސް 

 
  މި ކާޑުގެ މިލްުކވެިރ ަފރާތަކ  ކްރިމިނަްލ ކޯޓެެވ. 
    މި ކާޑު ދޫކޮށްފަިއވާ ފަާރތް ނޫން އެހެން ފަާރތަކަްށ 

އެްއވެްސ  ،މި ކާޑު ބޭނުމެއް ނުކުެރވޭނެެއވެ. އަދި މި ކާޑު
ތަނަކުން ޮހވަިއފިނަމަ، ލަސްނުޮކށް ކްރިިމނަލް ކޯޓަްށ 

 ގެންނަްނވާނެެއވެ.
 

This card is a property of Criminal 
court. If found, please return it to the 
Criminal court. This card is not 
transferable. 

 
 

 )ސިއްކަ(
 
 
 

 އްޖެ ދިވެހިރާ ،މާލެ  ،20210ހަވ ރ  ހިނގުން 
Haveereehigun 20210, Male’, Republic of Maldives 

Fax:3344086:ފެކްސް  :www.criminalcourt.gov.mvURLވެބްސައިޓް:
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