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ނަންބަރު2009/03/SC :

 08އޮކްޓޯބަރު 2009

ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުގެ  2009ސެޕްޓެމްބަރު  03ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި
ހ
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދައެއް ފާސްކުރުމާ ގުޅިގެން ،ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދައިގެ މިންގަނޑުތަކާއި ދިދަ ގެންގުޅެންޖެ ޭ
އުޞޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ތިރީގައިވާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދައާބެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަށް
ދެންނެވީމެވެ.

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދައާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު

ތަޢާރަފް:
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ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ އަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ ބާރާއި ޝަރުޢީ

ދާއިރާގެ މިނިވަން ކަމާއި އިސްތިޤްލާލިއްޔަތު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗަކަށްވާތީ ،ކޮންމެ
ޙާލަތެއްގައި ވެސް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދައަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ .އަދި
އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި އެއްވެސް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދައިގެ ޤަދަރު
ކުޑަވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
ކުލަތައް:

-2

)ހ( ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދައިގެ ކުލަތަކަކީ ،ފެއްސާއި ،ރަތާއި ،ކަޅާއި،

ހުދެވެ.
)ށ( ފެހިކުލަ :ދިދަ ފަހާ ނައިލޯނު ފޮތިނަމަ ،ބްރިޓިޝް އެޑްމިރަލްޓީ ކަލަރ
ކޯޑު ނަންބަރު  T 1143އެވެ .އެހެން ފޮއްޗެއް ނަމަ  T817Aއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

)ނ( ރަތް ކުލަ :ދިދަ ފަހާ ނައިލޯނު ފޮތިނަމަ ،ބްރިޓިޝް އެޑްމިރަލްޑީ
ކަލަރ ކޯޑު  T 1144އެވެ .އެހެން ފޮއްޗެއްނަމަ  T818Aއެވެ.
)ރ( ހުދުކުލަ :ދިދަ ފަހާ ނައިލޯނު ފޮތިނަމަ ،ބްރިޓިޝް އެޑްމިރަލްޑީ ކަލަރ
ކޯޑު  T 1145އެވެ .އެހެން ފޮއްޗެއްނަމަ  T819Aއެވެ.
ދިދަ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް:
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)ހ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ އެކުލެވިގެންވަނީ ދިގު އަކައެއްގެ

މައްޗަށެވެ .އަކައިގެ މަތީގައި ހުންނާނީ ފެހި ކުލައެވެ .އަކައިގެ މެދުގައި ހުންނާނީ ހުދު
ކުލައެވެ .އަކައިގެ ތިރީގައި ހުންނާނީ ރަތްކުލައެވެ .ފެހިކުލައިގެ މެދުގައި އިންނާނީ ހުދު
ތަރިއެކެވެ .ހުދުކުލައިގެ މެދުގައި އިންނާނީ ކަޅުކުލައިގެ ތިލަފަތެކެވެ .އަދި ރަތްކުލައިގެ
ދެކޮޅުގައިވާ ހުދު ދެތަރިއެއްގެ މައްޗަށެވެ.
)ށ(

ދިދައިގެ

ފުޅާމިނަކީ

އޭގެ

ދިގުމިނުގެ

2/3

އެވެ.

ރަތްކުލައާއި

ފެހިކުލައިގެ ބޯޑަރުގެ ފުޅާމިނަކީ ދިދައިގެ ފުޅާމިނުގެ  3/10އެވެ .ހުދުކުލައިގެ ބޯޑަރުގެ
ފުޅާމިނަކީ ދިދައިގެ ފުޅާމިނުގެ  4/10އެވެ .މަތީ ތަރި ހުންނާނީ ފެހިބައިގެ ފުޅާމިނުގެ
އ ދިގަށް އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ދަމާލެވޭ ރޮނގުގެ މެދަށްވާ ގޮތަށެވެ.
 1/2ގެ މެދުގަ ި
ތިރީގެ  2ތަރި ހުންނާނީ ރަތްބައިގެ ފުޅާމިނުގެ  1/2ގެ މެދުގައި ދިގަށް އެއްކޮޅުން
އަނެއްކޮޅަށް ރޮނގެއް ދަމާލައި ،ފުރަތަމަ ތަރި އިންނާނީ ދަމާލާ ރޮނގުގެ  1/4ގައެވެ.
ނގެ  1/2ގެ
ދެވަނަ ރަތި އިންނާނީ  3/4ގައެވެ .ތިލަފަތް ހުންނާނީ ހުދުބައިގެ ފުޅާމި ު
މެދުން ދިގަށް ރޮނގެއް ދަމާލައި އެރޮނގުގެ މެދުގައެވެ .ހުދު ކުލައިގެ ފުޅާމިނުގެ މެދުން
ޗށް ހުސްކޮށް
ހެދޭ އަކަށް އެއް  1/6ބައިގެ  1/2ބައި ތިރިއަށް ،އެމިންވަރަށް މައް ަ
ދޫކޮށްފައި  5/6ބައިގައި އަކައެއް ހަދާނީއެވެ .ތިލަފަތުގެ އަކައިގެ ދިގުމިނުގައި ހުންނާނީ
ދިދައިގެ  2/9ބައެވެ .މަތީ ތަރީގެ ބޮޑު މިނަކީ ފެހި ބޯޑަރުގެ ފުޅާމިނުގެ  4/9އެވެ.
ތިރީ ތަރީގެ ބޮޑުމިނަކީ ރަތް ބޯޑަރުގެ ފުޅާމިނުގެ  4/9އެވެ.
ދިދަ ނަގަންޖެހޭ ގޮތް:
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ޝަ ު
ރޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ ނަގަންވާނީ ،ހަލުވިކަން މަތީގައެވެ .ތިރިކުރަން ވާނީ

މަޑުމައިތިރި ކަމާއެކުއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

ދިދައިގެ މިންތައް:

-5

)ހ(

ޝަރުޢީ

ދާއިރާގެ

ޢިމާރާތްތަކާއި،

ރަސްމީ

ކަންކަމުގައި

ޢާންމު

ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރަން ވާނީ ،އަންނަނިވި މިންތަކަށް ހަދާފައި ހުންނަ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ
ދިދައެވެ.
 270cm (1ދިގު

 180cmފުޅާ

 180cm (2ދިގު

 120cmފުޅާ

 135cm (3ދިގު

 90cmފުޅާ

 60cm (4ދިގު

 40cmފުޅާ

 45cm (5ދިގު

 30cmފުޅާ

 36cm (6ދިގު

 24cmފުޅާ

 30cm (7ދިގު

 20cmފުޅާ

 24cm (8ދިގު

 16cmފުޅާ

)ށ( ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް ،ބޭނުން
ކުރަންވާނީ މިމިންތަކުގެ ތެރެއިން އެތަނަކަށް ،ނުވަތަ އެކަމަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ
ބޮޑުމިނެއްގެ ދިދައެވެ.
ދިދަ ހުންނާނެ ތަންތަން:
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)ހ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ  24ގަޑިއިރު

ނެގިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.
ޓތަކާއި ޝަރުޢީ
)ށ( މީގެ އިތުރުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ޝަރުޢީ ކޯ ު
ދާއިރާގެ އިދާރާތަކުގައި ހެނދުނު  6:00ން ރޭގަނޑު  6:00އަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ
ދިދަ ނަގާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

)ނ( ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ އިތުރުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު
ދިރިއުޅޭ ގޭގައި ހެނދުނު  6:00ން ރޭގަނޑު  6:00އަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ
ނަގާފައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.
)ރ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ ނަގާފައި
ހުންނަ

ވަގުތަކީ،

އަނދިރި

ވަގުތަކަށް

ވާނަމަ،

ދިދަ

ބަހައްޓަންވާނީ

ރީތިކޮށް

ފެންނާނެހެން ދިދައަށް އަލި ކޮށްފައެވެ.
އެއް ޢިމާރާތެއްގައި ގިނަ
އޮފީސް ނުވަތަ ކޯޓުތައް
ހުރުން:
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އެއް ޢިމާރާތެއްގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އެއް އޮފީހަށްވުރެ ގިނަ އޮފީސް ،ނުވަތަ

އެއް ކޯޓަށް ވުރެ ގިނަ ކޯޓު ހުރި ނަމަވެސް ،އެޢިމާރާތެއްގައި ނަގާނީ އެއް ދިދައެވެ.
)ހ( މިޤަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ނިސްބަތްތަކާއި ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތިން،

އެހެނިހެން މިންތަކަށް ދިދަ
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ހެދުން:

ހދައިގެން ބޭނުންކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ.
އެކި ބޮޑުމިނުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ ަ
އަދި ކަރުދާހުގައި ޗާޕު ކޮށްގެން ގެންގުޅުމާއި ،ތަންތާނގައި ނުވަތަ ތަކެތީގައި ޝަރުޢީ
ދާއިރާގެ ދިދަ ކުރެހުމާއި ދިދަ ހިއްޕުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ.
ރ
)ށ( ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ އެހެން ދިދައަކާއެކު ކައްތިރިކޮށް ،ނުވަތަ ކައި ި
ދއާ
ކައިރީގައި ހުންނަ ގޮތަކަށް ބޭނުން ކުރުމުގައި ،ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ އެދި ަ
ނިސްބަތްކޮށް ބަލާއިރު ،ތަފާތުކޮށް ދައްކާނަމަ ،އައިބު ނުވާނޭ ގޮތެއްގެ މަތިން އެދިދައާ
އެއްމިނަކަށް ،ހަމައެކަނި އެޙާލަތުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދައިގެ މިންތައް ބެހެއްޓުމަކީ
ހުއްދަ ކަމެކެވެ.
އަންނަނިވި ތަންތަނާއި ކަންކަމުގައި ރަންކުލައިން ނުވަތަ އެއާއި ގާތް ކުރާ

ދިދައިގައި ވިހޭ ފަށް
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އެޅުން:

ކުލައަކުން ވިހޭ ފަށް އަޅާފައި ހުންނަ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ ބާރުގެ ދިދަ
ބޭނުން ކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ.
މ ފަނޑިޔާރު
)ހ( އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ އޮފީސް ކޮޓަރީގައާއި ،އުއްތަ ަ
ބައިވެރިވާ ތަންތަނާއި ކަންކަމުގައި.
)ށ( އެކިއެކި ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް ދިއުމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ބޭނުންކުރާ
ކާރުގައާއި ،އުޅަނދު ތަކުގައި.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

)ނ( ޝަރީޢަތްކުރާ މާލަންތަކުގައި.
ޖަމްޢިއްޔާ

ޖަމާޢަތްތަކުން

ދިދަ ބޭނުންކުރުން:
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އެކިއެކި،

ޝަރުޢީ

ދާއިރާގެ

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި

ޖަމާޢަތްތަކުގެ

ހިންގާ

ތަންތަނުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ ބޭނުން ކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ.
)ހ( ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ ޤައުމީ ދިދައާއެކު ނަގާނަމަ ،ނުވަތަ ބަހައްޓާނަމަ

ޤައުމީ ދިދައާއެކު ޝަރުޢީ
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ދާއިރާގެ ދިދަ ނެގުން:

ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ ހުންނަންވާނީ

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދައިގެ ކަނާތް ފަރާތުގައެވެ.

ދިދައިގެ ކަނާތްފަރާތް ކަމުގައި ބަލާނީ އެދިދަ ކުރިމަތިކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ކުރިމަތި
ލައިގެން ހުންނަ މީހާގެ ކަނަތްފަރާތެވެ.
)ށ( ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ އާއެކު ނުވަތަ ދިވެހި ދިދަ އަކާ އެއްވަލެއްގައި
ނުވަތަ އެއްފަށެއްގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ ނަގާނަމަ ،އެންމެ ކުރިން ނަގަންވާނީ
ދިވެހި ޤައުމީ ދިދައެވެ .ނުވަތަ އެދިދަ ހިމެނިގެންވާ ދިދަ ފައްޗެވެ.
އުޅަނދުތަކުގައި ދިދަ
ބޭނުންކުރުން:
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ކަނޑުމަތީގެ ،ނުވަތަ އެއްގަމުގެ ،ނުވަތަ ވައިގެ އުޅަނދެއްގައި ވިޔަސް،

ވަޔަށް ވިހުރުވާ ލެވިފައިވާ ޢަދުލު އިންސާފު ނިޝާނެއްގެ ގޮތުގައި ނޫނީ ޝަރުޢީ
ދާއިރާގެ

ދިދަ

ބޭނުންކޮށްގެނެއް

ނުވާނެއެވެ.

އަދި

ދ
އެދި ަ

ހުންނަންވާނީ،

އ
ެ

އުޅަނދެއްގައި ކޮޅަށް ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ދަނޑިއެއްގައެވެ .ނުވަތަ އެދިދައަށް ޚާއްސަ
އއްޗެއްގައެވެ.
ކުރެވިފައިވާ މަޤާމެއްގައި ،ނުވަތަ ބޭރަށް ދަމާލެވިފައިވާ ފަށެއްފަދަ ެ
ފޮތިން ނުވަތަ މަޢުދަނުން
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ނުވަތަ އެހެންވެސް

ހުންނަ ނިޝާނާއި ބެޖުފަދަ ތަކެތީގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ ނުވަތަ އެދިދައިގެ

އެއްޗަކުން ދިދަ ހެދުން:

)ހ( ފޮތިން ނުވަތަ މަޢުދަނުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗަކުން ހަދާފައި

ދ
ކުލަތައް ބޭނުން ކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ .މިފަދަ ތަކެތީގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދި ަ
ބޭނުންކުރާ އިރު ،އައިބު ނުވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ދިދައިގެ ނިސްބަތްތަކާ ތަފާތުވާ ގޮތަކަށް
ހުރުމާއި އޭގެ ސިފަޔާ ތަފާތުވާ ގޮތަކަށް ހުރުމަކީވެސް ހުއްދަ ކަމެކެވެ.
)ށ( ފޮތީ ަ
ގއި ޗާޕު ކޮށްގެން ،ނުވަތަ މަޢުދަނަކުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް
އެއްޗަކުން ހަދައިގެން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ ބޭނުން ކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ .މިގޮތަށް
ބޭނުން ކުރާ އިރު ތާކިހަލެއް ފަދަ އެއްޗެއްގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ ބޭނުން ކުރާ
ނަމަ ،ދިދަ ހުންނަން ވާނީ ކުރިމައްޗަށަ ފެންނަ ގޮތަށެވެ .ހެދުމުގައި ބޭނުން ކުރާ ނަމަ،
ގއެވެ.
ދިދަ ހުންނަން ވާނީ މޭމަތީގައި ،ނުވަތަ ކޮނޑު މަތީގައި ނުވަތަ މުލައްދަނޑީ ަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

މިއާ ޚިލާފަށް ،ހެދުމުގެ ފުރަގަހުގައި ނުވަތަ އުނަގަނޑުގައި ތިރީގައި ހުންނަ ގޮތަށް
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ ބޭނުން ކޮށްގެނެއް ނުވާނެއެވެ.
)ހ( ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ހިތާމަ ފާޅު ކުރުމެ ނިޝާނެއްގެ ގޮތުން އުއްތަމަ

ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް

-14

ތިރިކުރުން:

ފަނޑިޔާރުގެ އެންގުމަކަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ ބައި ދަނޑިއަށް ތިރި ކުރެވިދާނެއެވެ.
ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރި ކުރެވިފައި ކަމުގައި ބަލާނީ ،ދިދަ ދަނޑީގެ ކުރިން ފެށިގެން،
ދިދައިގެ ފުޅާމިނަށް ތިރިކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުންނެވެ.
ގން ވެއްޖެނަމަ ،ނަގާނީ،
)ށ( ބައިދަނޑިއަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ ނަ ަ
އެދިދަ ނެގޭ ދަނޑިއެއްގެ ކުރިއަށް ދިދަ ނެގުމަށްފަހުގައެވެ .އަދި ބައި ދަނޑިއަށް ހުރިހާ
ދިދައެއް ތިރި ކުރާނީ ވެސް ،ފުރިހަމަ ދަނޑިއަށް ދިދަ ނެގުމަށް ފަހުގައެވެ.
)ހ( ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދައިގެ ހުރުމަތްތެރި ކަމަށް އުނިކަމެއް އަންނަ ފަދަ

ބާވެފައިވާ ދިދަ
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ބޭނުންކުރުން:

މިންވަރަކަށް ބާވެ ނުވަތަ ހަލާކު ވެފައިވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދައެއް ،އެއްވެސް
ކަމެއްގައި ބޭނުން ކޮށްގެނެއް ނުވާނެއެވެ.
)ށ( ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ބާވެ ،ނުވަތަ ހަލާކު ވެފައިވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ
ދިދައެއް ނައްތާލަން ވާނީ ،އޭގެ ހުރުމަތް ނުކެނޑޭ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ .އަދި ޝަރުޢީ
ދާއިރާގެ

ދިދައެއްކަން

ނޭނގޭފަދަ

ގޮތަކަށް

ދިދައިގެ

ކުލަތައް

ވަކި

ވަކި

ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
ދިދަ ނަގަންޖެހޭ
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އެހެނިހެން ތަންތަނުގައި

ތަންތާންގައާއި އެއްޗެތީގައި އެޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ ނެގުމަކީ

ދިދަ ނެގުން:

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤަވާއިދުތަކުގެ މަތިން ދިދަ ނަގަންޖެހޭ

ހުއްދަ ކަމެކެވެ.

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު
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