a
ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ހުޅުމާލެ،
ނަންބަރު2020/1 :

ދިވެހިރާއްޖެ

ކޮވިޑް 19-ރޯގާއާއި ގުޅިގެން ސިއްޙީ ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޢާއިލީ
ޝަރީޢަތްތަކާއި ކައިވެންޏާއި ވަރީގެ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އުޞޫލު
ތަޢާރަފާއި ނަން

.1

މަޤްޞަދު

.2

ޚިދުމަތު ދިނުން

.3

(ހ)

މިއީ ،ކޮވިޑް19-

އއި ގުޅިގެން ސިއްޙީ ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ރައްކާތެރިކަން
ރޯގާ ާ

ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ނުހުޅުވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،މިކޯޓުގެ
ތން މިކޯޓުގެ ޢާއްމު އިދާރީ
ށދިނުމުގެ ގޮ ު
ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި ރައްޔިތުންނަން ފޯރުކޮ ް
ޝރީޢަތްތަކާއި ކައިވެންޏާއި،
ަ
މސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޢާއިލީ
ޚިދުމަތްތަކާއި ،އަދި މިކޯޓުގެ ަ
ވަރީގެ މައްސަލަތައް އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި،
ވ
ލބިގެން ާ
ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 156ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިކޯޓަށް ި
އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ،އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުޞޫލެކެވެ.
(ށ)

ލ
މި އުޞޫލަށް ކިޔާނީ ،ސިއްޙީ ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޢާއި ީ
މައްސަލަތަކާއި ،ވަރި ކައިވެނީގެ މައްސަލަތައް އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ކުރިއަށް
ގެންދިއުމުގެ އުޞޫލު" މިހެންނެވެ.

މި އުޞޫލުގެ މަޤްޞަދަކީ ،ކޮވިޑް19-އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ނުހުޅުވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި،
ރމާއި
އންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް މެދު ނުކެނޑޭކަން ކަށަވަރު ކު ު
ނދާ ޢަދުލު ި
މިކޯޓުން ދެމުންގެ ް
އަދި އަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމު ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މުވައްޒަފުންނަށާއި ،ޚިދުމަތް ހޯދާ
ފަރާތްތަކަށް ވީހާވެސް ރައްކާތެރި އަދި ޚަރަދު ކުޑަ ގޮތްތަކެއް ތަޢާރުފު ކުރުމެވެ.
ތން
ކޮވިޑް19-އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ނުހުޅުވާ މިމުއްދުގައި ،ޢާއްމު އުޞޫލެއްގެ ގޮ ު
ށޓަކައި،
މިކޯޓް ނުހުޅުވާނެއެވެ .ނަމަވެސް މިއުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތައް މިކޯޓުން ދިނުމަ ް
މިކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ފޯމުތައް

މިކޯޓަށް ފޮނުވަންވާނީ

މިކޯޓުގެ

ލ
އީމެއި ް

ނތޯ
ބ ު
ޓށް ލި ު
 hulhumale@judiciary.gov.mvމެދުވެރިކޮށެއެވެ .މިގޮތަށް ފޮނުވާ ލިޔުން މިކޯ ަ
ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް| އެޗް.ޑީ.ސީ ބިލްޑިންގ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ | ހުޅުމާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Hulhumale Magistrate Court | First Floor - HDC Building | Hulhumale | Republic Of Maldives
Phone: +960 3351535 | Fax: +960 3350094 | e-mail: hulhumale@judiciary.gov.mv

ގ އިދާރީ ނަންބަރ 3350577ގުޅުއްވަން ވާނެއެވެ .އަދި މިކޯޓަށް
ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ،މިކޯޓު ެ
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އޮންލައިން މެދުވެރިކޮށް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ
ތޒާމު
ނ ި
ނަންބަރ 18( 198-P/2020/85 :މާރިޗު  )2020އިޢުލާންގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދެއްކޭނެ އި ް
އސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ،
ހަމަޖެހިފައިވާކަމާއި ،އަދި މި ު

ޓގެ
ތ މިކޯ ު
ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނުވަ ަ

ނންބަރ
ގ ވަރިކާވެނީގެ ސެކްޝަން ފޯނު ަ
ނނަމަ ،މިކޯޓު ެ
ޚިދުމަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ގުޅުއްވަން ބޭނު ް
ނބަރ  3350583އަދި ޝަރުޢި ކަމަކާއި ގުޅޭނަމަ،
 ،3350584ފައިސާ ބެހޭ ސެކްޝަންގެ ފޯނުނަ ް
 3350576ނުވަތަ  3350578ނަންބަރަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވުމުން އެޚިދުމަތެއްގެ މަޢުލޫމާތު
ލިބިވަޑައި ގަންނަވާނެއެވެ.
އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ

.4

(ހ)

ކޮންފަރެންސިންގ

އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ އަކީ ،އަޑު ނުވަތަ އަޑާއި މަންޒަރު ލިބޭގޮތަށް ގުޅާ ލެވިފައިވާ
އ
ވިއުގައެއް މެދުވެރިކޮށް ދެ ކޯޓެއްގެ ދެމެދުގައި ،ނުވަތަ ކޯޓާއި ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ ތަނަކާ ި
ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކާއި ދެމެދުގައި ކުރެވޭ މުވާޞަލާތެވެ.

އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ

.5

(ހ)

ތގެ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަމެއް
ވ ކުރާފަރާތާއި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާ ު
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،ދަޢު ާ

ކޮންފަރެންސިންގ

ގ
ޢތު ެ
ށދިނުމުގެ ގޮތުން ،ޝަރީ ަ
އން ،އަވަސް ކަމާއެކު ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކޮ ް
ނާންނާނެ ފަދަ ި

މެދުވެރިކޮށް

މަޖިލިސްތައް އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.

ޝަރީޢަތުގެ

.1

މަޖިލިސް ކުރިއަށް

ނކުރެވިފައިވާ ހާލަތެއް
ކތުން މަ ާ
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ،މީހުން ބޭރަށް ނު ު
ކަމާގުޅޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ހުޅުމާލޭގައި އިޢުލާނުކޮށްފައިވުން.

ގެންދެވޭނެ
ޙާލަތްތައް

.2

ގ ސަބަބުން ،މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކަށް ޝަރީޢަތް
ދަތުރުފަތުރު ކުރުން މަނާވުމު ެ
ހާޟިރުވެވެން ނެތުން.

.3

ހުޅުމާލޭގެ އެލަރޓް ލެވެލް އޮތް ޙާލަތަށް ބަލާއިރު ،މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނާއި ހެކީން
ށ ޙާޟިރުކޮށްގެން ޝަރީޢަތް ކުރުމަކީ ރައްކާތެރިކަމެއް
އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތައް ކޯޓަ ް
ކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ނުފެނުން.

.4

ދަތުރުފަތުރު ކުރުން މަނާވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް މަޤުބޫލު ޢުޛުރަކާހުރެ
މައްސަލައިގެ ހެއްކެއް ޙާޟިރު ކުރުމަށް ދަތިވުން.

ކުރިއަށް ގެންދާނެ
މައްސަލަތައް

.6

ކައިވެނިކޮށް ދިނުމުގެ އިތުރުން އާޢިލީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ( 19/2019ކުޑަކުދީންގެ
ހައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ) ޤާނޫނުން މި އުސޫލުގެ ދަށުން

ށ
ހިންގެންހުރި ކުޑަކުދިންނަ ް

އއި ،ވަރިސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަތަކާއި ،ދަރީންގެ ޚަރަދާއި،
މައްސަލަތަކާއި ،ގެވެށިއަނިޔާ ާ
ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް| އެޗް.ޑީ.ސީ ބިލްޑިންގ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ | ހުޅުމާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Hulhumale Magistrate Court | First Floor - HDC Building | Hulhumale | Republic Of Maldives
Phone: +960 3351535 | Fax: +960 3350094 | e-mail: hulhumale@judiciary.gov.mv

ގ
ތ އަމުރުގެ މައްސަތަކާއި އަދި މިނޫންވެސް އަވަސް ތަބީޢަތު ެ
އައިލީ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ ވަގު ީ
ނ ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.
މައްސަލަތައް މިއުޞޫލުގެ ދަށު ް
އެއް މަޖިލީހެއްގައި .7

(ހ)

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު ،ޝަރީޢަތް ހިންގާ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މާލަމާއި،

ތިބިކަން

ފނުމުގެ
ނ ނުވަތަ އިވުމާއި ެ
ނގެ ،އިވުމުގެ ތެރެއި ް
ނތަނުގައި ތިބޭ މީހު ް
ގުޅިފައިވާ އެހެން ތަ ް

އިފްތިރާޟް ކުރުން

ތެރެއިން ޝަރީޢަތުގެ މާލަމާއި އެހެން ތަންތަނުގައި ހިނގާ ކަންކަން ދާކަމުގައި ވަނީނަމަ،
ޢތުގެ މާލަމާއި ގުޅިފައިވާ އެންމެން އެތިބީ އެއް ޙާޟިރުގައެވެ.
ޝަރީޢަތް ހިންގާ ކޯޓުގެ ޝަރީ ަ
އަދި ގުޅިފައިވާ ތަންތަނުގައި ތިބި އެންމެން އެތިބީ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓުގައި ޝަރީޢަތް
ހިންގަން އިންނަ ފަނޑިޔާރުގެ ކުރިމަތީގައެވެ.
(ށ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަދައިން ،ޝަރީޢަތް ހިންގާ މާލަމާއި އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ
ގއި ތިބި އެންމެންނަކީ އެއް ޙާޟިރުގައި ތިބި ބައެއްކަމަށް
މެދުވެރިކޮށް ގުޅާލެވޭ ތަންތަނު ަ
ގ
ބ މީހުން ެ
މ އުޞޫލުތަކެއް އެތަންތަނުގައި ތި ޭ
މގެ ހުރިހާ ޢާން ު
ހންގު ު
ޢތް ި
ހތީ ،ޝަރީ ަ
ބަލަންޖެ ޭ
މައްޗަށްވެސް ހިނގާނެއެވެ .އަދި އެއިން ފަރާތަކުން ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ އެއްވެސް
ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ ،އެފަރާތަކާ މެދު ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ
ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އަޑުއެހުމަށް

.8

(ހ)

ރ
ޤބޫލުކު ާ
އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ގުޅާލެވިފައިވާ ކޯޓަކަށް ނުވަތަ ކޯޓުން ަ

ހާޟިރުވާ

ހ
އންމެ ާ
ގއި ހާޟިރުވެތިބޭ ެ
ގ މަޖިލީހެއް ަ
ނ ހިންގާ ޝަރީޢަތު ެ
ތަނެއްގައި ހުރެ ކޯޓާ ގުޅާލައިގެ ް

ފަރާތްތަކުގެ

ރ
ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކޯޓުން ކަށަވަ ު

ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް
ކުރުން

ކުރަންވާނެއެވެ.
.1

ޙާޟިރުކުރެވެނީ ކޯޓަކަށް ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ މަޖިލީހުގައި ޙާޟިރުވެއިން ފަރާތަކީ
ކާކުކަން އެ މަޖިލީހުގައި އިންނަ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފު މެދުވެރިކޮށް ކަށަވަރު ކުރުން.

.2

ނ
ޝަރިޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވަނީ ކޯޓަކަށް ޙާޟިރު ނުވެ ކަމަށްވާނަމަ ،ކޯޓު ް
ނ ރިކޯޑުކުރުން.
ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން އެއީ ކޮންބައެއްކަން ކަށަވަރުކޮށް އެކަ ް

.3

ށ
ގ ކުރިން މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަ ް
ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ފެށުމު ެ
ކޮންފަރެންސްގެ އަޑު ،ނުވަތަ އަޑާއި މަންޒަރު ސާފުކޮށް ލިބޭކަން ކަށަވަރު ކުރުން.

.4

މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޙާޟިރުކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބާރެއް
ނުފޫޒެއްނެތި

ކ
މިނިވަންކަމާއެ ު

ވާހަކަ

ދެއްކުމުގެ

ފުރުޞަތު

ދެވިފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރުން.
ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް| އެޗް.ޑީ.ސީ ބިލްޑިންގ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ | ހުޅުމާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Hulhumale Magistrate Court | First Floor - HDC Building | Hulhumale | Republic Of Maldives
Phone: +960 3351535 | Fax: +960 3350094 | e-mail: hulhumale@judiciary.gov.mv

ތަނަވަސްކޮށް

.5

އރު ،މައްސަލައިގެ
އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގާ ި
ގ
ތ ެ
އ ވަކީލުން ޝަރީޢަ ު
ޚަޞްމުންނާއި ވަކީލުން ބައިވެރިވާކަމަށްވެފައި ،ޚަޞްމުންނާ ި
ނއްގައި ތިބެގެން ކަމަށްވާނަމަ ،އެ ދެފަރާތުގެ މެދުގައި
މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވަނީ ދެ ތަ ެ
މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާކަން ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ފެށުމުގެ ކުރިން
ތކަށް އެދިއްޖެނަމަ
ކަށަވަރުކުރުމާއި ޝަރީޢަތުގެ މެދުތެރެއިންވެސް އެފަދަ ފުރުޞަ ަ
ގން.
އެފުރުޞަތު ދެވިދާނެކަން އެން ު

.6

ރޢަތުގެ މަޖިލިސް
ތތަކުން ޝަ ީ
ނންވާ ފަރާ ް
ވން ބޭ ު
ޝަރީޢަތް އަޑުއެހުމަށް ޙާޟިރު ާ
ބޭއްވުމުގެ  1ގަޑިއިރު ކުރިން މިކޯޓަށް އެކަން އެންގުމުން ،މިކޯޓުން އެފުރުޞަތު
ފަހިކޮށް ދިނުން.

ޝަރީޢަތާ ގުޅުން

.9

(ހ)

އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ބާއްވާ ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރު ވުމުގެ އަމުރު ،އެ

ހުރި އެހެނިހެން

ހ
ހގައ ބައިވެރިވާންޖެހޭ ހުރި ާ
ނ މީހުން ފިޔަވައި އެ މަޖިލީ ު
މަޖިލީސް އަޑު އަހަން ވަން ަ

ކަންކަން

ތ
ހގައި ބައިވެރިވާންޖެހޭ ގޮ ް
ވނެއެވެ .އެއަމުރުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީ ު
ފނުވަން ާ
ފަރާތްތަކަށް ޮ
މރުގެ ނަމޫނާ ޖަދުވަލު  3އަދި  4ގައި އެވަނީއެވެ.
ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .މިއަ ު
(ށ)

ގ
ޢތު ެ
ކން ބާވަތެއްގެ ޝަރީ ަ
ގ މަޖިލިސް ފެށުމަށްފަހު ،އެއީ ޮ
ބިސްމީގެ ބަރަކާތުން ޝަރީޢަތު ެ
މަޖިލީހެއްކަމާއި އަދި އެ މަޖިލީހުގައި އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ގުޅިފައިވަނީ
އކަން ފަނޑިޔާރު އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.
ތނެއްގައި ތިބި ކޮންބައެ ް
ކޮންތަން ަ

ކ
ވ ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަ ީ
ނނި ި
ވރިވާ ފަރާތްތަކުން އަން ަ
(ނ) ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބައި ެ
މަނާކަމެކެވެ.
.1

ތ
އދަނެތި ޝަރީޢަ ް
މން ދަނިކޮށް ،މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުގެ ހު ް
ޝަރީޢަތް ހިނގަ ު
ދޫކޮށް ދިއުން.

.2

ޝަރީޢަތް ހިނގަމުންދަނިކޮށް ،މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުގެ ހުއްދަ ނެތި އިތުރު
ނތަނަށް ވެއްދުން.
ލމަށް ނުވަތަ އޭނާ ޙާޟިރުވެ އި ް
އެއްވެސް މީހަކު ޝަރީޢަތުގެ މާ ަ

.3

އ
މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުގެ ހުއްދަނެތި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގަ ި
ދެއްކުން.

.4

މލަމަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް
މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުގެ ހުއްދަނެތި ޝަރީޢަތުގެ ާ
ވތަ އުނދަގޫ ވެދާނެ ފަދަ
ތ ހިންގުމަށް ދަތިވާ ނު ަ
ވެއްދުމާއި މިނޫންވެސް ޝަރީޢަ ް
ކަންކަން ކުރުން.

ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް| އެޗް.ޑީ.ސީ ބިލްޑިންގ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ | ހުޅުމާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Hulhumale Magistrate Court | First Floor - HDC Building | Hulhumale | Republic Of Maldives
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.5

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ އަޑު ނުވަތަ މަންޒަރު ރިކޯޑުކޮށް ފޮޓޯނެގުން.

މއް އެއްވެސް މީހަކު ކޮށްފިނަމަ ،އެ މީހަކާމެދު ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް
(ރ) މިމާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ފަދަ ކަ ެ
އ
ކެނޑުމާއިގުޅިގެން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިތުރުން ،އެމީހަކާއެކު އިތުރަށް ވީޑި ޯ
ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ
ވއެވެ.
ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެން ެ
(ބ)

އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ގުޅާލެވޭ ތަންތަނުގައި މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރު
ހުއްދަދޭ ފަރާތްތަކެއް ފިޔަވައި އިތުރު ފަރާތެއް ހާޟިރުވެ ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

(ޅ)

އޑު ނުވަތަ އަޑާއި މަންޒަރު ނުސާފު ވުމުގެ ސަބަބުން މެދު
ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ދަނިކޮށްަ ،
ށ ރިކޯޑު ކުރެވިފައިވާނަމަ،
ގއި މެދުކަނޑާލި ހިސާބާހަމައަ ް
ކަނޑާލަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއް ަ
ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ މެދުކަނޑާލި ހިސާބުންނެވެ .ނަމަވެސް ،ރިކޯޑު ކުރެވިފައި
ށއިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެން
ނުވާނަމަ ،ޝަރީޢަތް އަލުން ފަ ަ
ވެއެވެ.

ހެކިން

( .10ހ)

ރޢަތުގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި އަޑުއެހުން ރެކޯޑް ކުރާނީ ޝަރީޢަތް
މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ބާއްވާ ޝަ ީ

ޙާޟިރުކުރުމާއި

ހިންގާ ކޯޓުންނެވެ .އަދި އަޑުއެހުމުގައި ނަގާ ބަޔާންތައް ޓައިޕް ކުރާނީވެސް ޝަރީޢަތް ހިންގާ

މަޙްޟަރު

ކޯޓުންނެވެ.

ބަޔާންތައް ނެގުން

(ށ)

ގ ބަޔާން ފިޔަވައި އެހެން
ވ ބަޔާންތަކުގެ ތެރެއިން ހެކީން ެ
މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައި ާ
ށފަހު ،އެއީ ،ރެކޯޑިންގ އާ
އގެން އަކުރުން އަކުރަށް ލިޔުމަ ް
ބަޔާންތައް ،ރިކޯޑިން އަޑުއަހަ ި
ޔނު ލިޔުމެއް ކަމަށް ލިޔެ ،ބަޔާން ލިޔުނު މުވައްޒަފު ސޮއިކޮށް
އެއްގޮތަށް އަކުރުން އަކުރަށް ލި ު
އވެ.
ވނެ ެ
އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހަން ާ

ނ ކަނޑަޅާ
ލއްވައި ސޮއި ކުރުމަށްޓަކައި އީމެއިލް ނުވަތަ ކޯޓު ް
ކން ަ
(ނ) ހެކީންގެ ބަޔާންތަކުގައި ހެ ީ
އެހެން ވަޞީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ،ހެކިވެރިޔާއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ .އަދި އޭނާ ސޮއިކުރި ބަޔާން
ނވަންވާނެއެވެ.
ފ ު
އންގާ ގޮތެއްގެ މަތީން ކޯޓަށް ޮ
ކޯޓުގެ އީމޭލަށް ނުވަތަ ކޯޓުން ަ
(ރ) މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ހިންގޭ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ތަކަކީ ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްގައި ޚާއްޞަ
ޝރީޢަތްތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގޭ
ަ
ގޮތެއްގެ މަތީން ހިންގޭ ޝަރީޢަތްތަކެއް ކަމަށްވާތީ ،މިފަދަ
ބޔާންތަކާއި އެ ބަޔާންތަކުގައި
މހާ ަ
މހާ މުޢާމަލާތައް ،އަދި އެން ެ
އން ެ
(އީމެއިލް ،ވައިބަރ ފަދަ) ެ
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ސޮއިކުރުމަށްފަހު ކޯޓަށް ފޮނުވަން ބޭނުންކުރި (ސިޓީ އުރަތަކާއި އީމެއިލްގެ ކޮޕީ ފަދަ)
ވަޞީލަތްތައް ވަކީން ފައިލްކޮށް ރައްކާކުރަންވާނެއެވެ
(ބ)

އ
ރޢަތުގެ މަޖިލިސްތަކާއި ކައިވެނީގެ މަޖިލިސްތައް ،އެމަޖިލީހެ ް
މިއުޞޫލުގެ ދަށުން ބާއްވާ ޝަ ީ
ބާއްވާ މީޑިއަމަކުން ރިކޯޑުކޮށް ރައްކާކުރަންވާނެއެވެ.

(ޅ)

ޝރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުކުރެވޭ ހެއްކެއްގެ ސިއްރުކަން
ަ
ހންގޭ
މިއުޞޫލުގެ ދަށުން ި
ވ
ށ ކޯޓުން ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެ ެ
ކަށަވަރު ކުރަންޖެހޭނަމަ ،އެކަމަ ް

ވީޑިއޯ

( .11ހ)

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުން ކުރެ ޙާލަތެއް މެދުވެރި ވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްގެން

ކޮންފަރެންސިންގ

ކައިވެނި ކޮށްދެވެން ނެތްކަމަށް ކޯޓާ ޙަވާލުވެހުރި ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭނަމަ ވީޑިއޯ

މެދުވެރިކޮށް

ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ކައިވެނިކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

ކައިވެނިކޮށް
ދިނުން

.1

ނ މަނާކުރެވިފައިވާ
ކތު ް
ހން ބޭރަށް ނު ު
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ،މީ ު
ހާލަތެއް ކަމާގުޅޭ އިދާރާއިން ރަށުގައި އިޢުލާނުކޮށްފައިވުން.

.2

ށހަޅާފައިވާ ފަރާތުންކުރެ
ދަތުރުފަތުރު ކުރުން މަނާވުމުގެ ސަބަބުން ،ކައިވެނިކުރަން ހު ަ
ށހަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ހުޅުމާލެއަށް ހާޟިރުވެވެން ނެތުން.
ފަރާތަކަށް ،ހު ަ

.3

ރ ކައިވެނިގެ މަޖިލީހުގައި
އތް ޙާލަތަށް ބަލާއި ު
ލ ޮ
ހުޅުމާލޭގެ އެލަރޓް ލެވެ ް
ބައިވެރިވާންޖެހޭ

އ
ފަރާތްތަ ް

ކޯޓަށް

ޙާޟިރުކޮށްގެން

ކައިވެނިކޮށްދިނުމަކީ

ރައްކާތެރިކަމެއްކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ނުފެނުން.
.4

ބުނެވިދިޔަ ޙާލަތުގެ ސަބަބުން ކައިވެނި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ދެފަރާތުންމެ ،ވީޑިއޯ
ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ކައިވެނިކޮށް ދިނުމަށް އެދުން.

(ށ)

އޓަންވާނެއެވެ.
ދފްތަރެއް ވަކިން ބަލަހަ ް
ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކޮށްދޭ ކައިވެނިތަކުގެ ަ
އަދި މި ކައިވެނި ތަކާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތައް ކޮށްފައިވަނީ މީސްމީޑިއާއިންނަމަ،
ޓ ފައިލްކުރަންވާނެއެވެ.
ފޯނުގެ ސްކްރީން ޝޮޓް އަދި އީމެއިލުންނަމަ ،އީމެއިލްގެ ޕްރިން ް
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(ނ) ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކޮށްދޭ ކައިވެނީގެ މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވާން ވާނީ ކޯޓުން
ހުއްދަ ދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަންޏެއެވެ .އަދި މިފަރާތްތައް ތިބީ ކޯޓެއްގައި ނޫން ކަމުގައި ވިޔަސް
ޓންވާނީ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ނުގެއްލޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ.
އ ަ
އެފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލުތައް ބަހަ ް
ކައިވެނިކޮށް ދިނުމުގެ ( .12ހ)
ކުރިން

ކަށަވަރު

ވ
ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކައިވެނީގެ މަޖިލިސް ބޭއްވުމުގެ ކުރިން ،ކައިވެނި ާ
ދެފަރާތާއި ވަލީވެރިޔާ އަދި ދެހެކީން ،ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކައިވެނީގެ މަޖިލިސް

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން

ށ
ކުރިއަށް ގެންދިއުމާގުޅޭ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކޮށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ކޯޓަ ް
ފޮނުވަންވާނެއެވެ .މި އިޤްރާރުގެ ނަމޫނާ ޖަދުވަލު  02ގައި އެވަނީއެވެ.
(ށ)

ވނިވާ
އފިނަމަ ،އެކަން ،ކައި ެ
ނންމަ ި
ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކައިވެނި ކޮށްދިނުމަށް ި
ދެފަރާތަށާއި ވަލީވެރިޔާއަށާއި އަދި ކައިވެނީގެ ދެހެކީންނަށް ގުޅައި އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި
ތ
ނ ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭނެ ގޮ ް
ކައިވެނީގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތާއި އެފަރާތްތަކު ް
ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ .އަދި މިކަންކަން އެކުލެވޭ ލިޔުމެން ކައިވެނިވާ ދެ ފަރާތުން އެދޭ ވަޞީލަތެއް
ށދޭން ވާނެއެވެ.
މެދުވެރިކޮށް އެދެފަރާތަށް ފޯރުކޮ ް

(ނ) ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކައިވެނިކޮށްދިނުމުގެ ކުރިން ،ކައިވެނިވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
ފަރާތްތަކުގެ

މަޢޫލޫމާތު

ސފުކުރުމަށްޓަކައި
ާ

ވީޑިއޯ

ބައްދަލުވުމެއް

ކޮންފަރެންސް

ބާއްވަންވާނެއެވެ .އަދި މިބައްދަލުވުމުގައި ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން ކޯޓުން
ކުރިއަށް ގެންދާ ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.
ކައިވެނީގެ މަޖިލިސް
ކުރިއަށް ގެންދިއުން

މތީންނެވެ.
ނނިވި ގޮތުގެ ަ
 .13ކައިވެނީގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދަންވަނީ އަން ަ
(ހ)

ކައިވެނީގެ މަޖިލިސް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ  20މިނެޓު ކުރިން ވީޑިއޯ
ޢ
ނ ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްލެޓްފޯމަށް ޝަރު ީ
މށް ކޯޓު ް
ވނިކޮށް ދިނު ަ
ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކައި ެ
މަޢުޒޫންނާއި ،ކައިވެންޏާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ފަރާތްތައް ޙާޟިރުވާން ވާނެއެވެ.

(ށ)

ށދޭ
ޟރުވެ ތިބިކަން ކައިވެނިކޮ ް
މހެން ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތްތައް ޙާ ި
ކައިވެނީގެ މަޖިލީހަށް ކޮން ެ
ށ
ކން ލިޔެކިޔުމުން ކަށަވަރުކޮ ް
ރންވާނެއެވެ .އަދި ޙާޟިރުވެތިބި ަ
ޝަރުޢީ މައުޛޫނު ކަށަވަރު ކު ަ
މަޙްޟަރު

ކުރުމަށްޓަކައި

ސޮއިކުރުމަށްފަހު،

ކޯޓުން

ކޯޓުން

އެފަރާތްތަކަށް

ކަނޑައަޅާ

ވަޞީލަތެއް

ވ
ފޮނު ާ

ކައިވެނީގެ

ވރިކޮށް
މެދު ެ

ކޯޓަށް

ޙާޟިރީގައި
ތ
އެވަގު ު

ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ތތަކަށް އަޑާއި މަންޒަރު ސާފުކޮށް
ވންޖެހޭ އެންމެހައި ފަރާ ް
(ނ) ކައިވެނީގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރު ާ
ޛނު ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.
ލިބެމުންދާކަން މައު ޫ
ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް| އެޗް.ޑީ.ސީ ބިލްޑިންގ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ | ހުޅުމާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Hulhumale Magistrate Court | First Floor - HDC Building | Hulhumale | Republic Of Maldives
Phone: +960 3351535 | Fax: +960 3350094 | e-mail: hulhumale@judiciary.gov.mv

އވެނީގެ މަޖްލިސް ފަށައި،
ލން ކަ ި
ޖހުމުން ،ޢާއްމު އުޞޫ ު
(ރ) ކައިވެނީގެ މަޖިލީހުގެ ވަގުތު ެ
އެކައިވެންޏާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އިއްވައި ވަލީއާ ޙަވާލުވާންޖެހޭނަމަ ވަލީއާ ޙަވާލުވާންވާނެއެވެ.
(ބ)

ނ
ހ ާ
ޤދުކޮށް ދިނުމުން ކައިވެނިވާ ފިރި ެ
ވނީގެ ޚުޠުބާ ކިޔައި ،ކައިވެނި އަ ު
ޝަރުޢީ މައުޛޫނު ،ކައި ެ
ނނާ
ތ އަޑު އަހައި އަދި އެއަޑު އިވުނުތޯ ކައިވެނީގެ ހެކީ ް
ރ ް
ބނާ ޢިބާ ާ
ބލައިގަނެ ު
އަނބި ަ
ސުވާލުކޮށް ކަށަވަރު ކުރަންވާންއެވެ.

(ޅ)

ޝަރުޢީ މައުޛޫނު ،ކައިވެނިވާ ދެފަރާތަށް ހެޔޮ ދުޢާކުރުމަށްފަހު ކައިވެނީގެ މަޖިލިސް
ގއި ހިނގައިދިޔަ ކަންކަން އެމަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ
ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އެމަޖިލީހު ަ
ރ ކުރަންވާނެއެވެ.
ފަރާތްތަކަށް ސާފުވިކަން ކަށަވަ ު

ކައިވެންޏާ ގުޅިގެން

( .14ހ)

ކުރަންޖެހޭ

ހ
ގން މުޢާމަލާތް ކުރަންޖެ ޭ
ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކޮށްދޭ ކައިވެނިތަކާ ގުޅި ެ
ދ
ފަރާތްތަކާއި މުޢާމަލާތު ކުރާނީ އެފަރާތްތަކުން މިކޯޓަށް ދީފައިވާ މޯބައިލް ނަންބަރަށާއި އަ ި

މުޢާމަލާތްތައް

ށފައިވާ މީސްމީޑިއާ ނުވަތަ ދީފައިވާ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށެވެ.
އެނަންބަރުތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮ ް
(ށ)

ގއި ކައިވެންޏާގުޅޭ އަސާސީ
ދލު ަ
ކޓްގެ ބަ ަ
ތތަކަށް ދޭ ސެޓިފި ެ
ދ ކައިވެނިވާ ފަރާ ް
މިގޮތަށް ކޮށް ޭ
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ވަގުތީ ލިޔުމެއް ،ކައިވެނީގެ ދެފަރާތުގެ އީމެއިލްއަށް ނުވަތަ މީސް މީޑިއާއަށް
ނމޫނާ ޖަދުވަލު  01ގައި އެވަނީއެވެ.
ފޮނުވަންވާނެއެވެ .މި ލިޔުމުގެ ަ

ށ
(ނ) މިކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކައިވެނީގެ އަޞްލު ސެޓްފިކެޓް ކައިވެނިވީ ދެފަރާތަ ް
ނ
ކރިން ދޫކުރި ވަގުތީ ލިއު ް
ތރުގައި އެކައިވެނި ހިމެނެމުންު ،
ދޫކޮށް ،ކައިވެނީގެ މައި ދަފު ަ
ބާޠިލުވާނެއެވެ.
އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ( .15ހ)

ނ
ނދިއުމަށް އިސްކަން ދޭންވާ ީ
ކންމެ އަޑު އެހުމެއްވެސް ،ކުރިއަށް ގެ ް
ނ ބާއްވާ ޮ
މިއުޞޫލުގެ ދަށު ް

ކޮންފަރެންސިން

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށެވެ .ނަމަވެސް ،ބަޔާން ނެގުން ފަދަ ކަންކަން ކުރުމަށާއި

އިޚްތިޔާރު

ނ
އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ޤާއިމު ކުރެވެން ނެތްނަމަ ،އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ބޭނުންކުރު ް

ކުރުންމާއި ބޭނުން

މިއުޞޫލު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ކުރާނެ ސޮފްޓްވެއަރ

(ށ)

ކން ވީޑިއޯ
އހެނިހެން ކަން ަ
ކއި ކައިވެނީގެ މަޖިލިސް އަދި ެ
މިއުޞޫލުގެ ދަށުން ޝަރީޢަތްތަ ާ
ކޮންފަރެންސްކޮށް

ކުރިއަށް

ގެންދިއުމަށްޓަކައި

ނ
ބނުންކުރާ ީ
ޭ

"ލައިފްސައިޒް"

ނުވަތަ

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ސޮފްޓްވެއަރ އެކެވެ.
ގ
ނވަތަ ބަޔާން ނަގާނަމަ ،ކޯޓު ެ
(ނ) ހަމައެކަނި އޯޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ ު
ކރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.
ފޯނުން ކޮންފަރެންސް ކޮށްގެން ު
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ކަށަވަރު ކުރަންޖެހޭ
ކަންކަން

ނވި
ނ ޚާޞިލު ކުރުމަށްޓަކައި އަންނަ ި
ހ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަ ް
 .16މިއުޞޫލުގައި ކަށަވަރު ކުރަންޖެ ޭ
ގޮތްތައް އިޚްތިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ.
(ހ)

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރިވާ ފަރާތް ބައިވެރިވަނީ ކޯޓަކަށް
އ
ޙާޟިރުވެގެން ކަމަށްވާނަމަ ،އޭނާ ޙާޟިރުވާ ކޯޓަށް އޭނާގެ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވައި ،އެމަޢުލޫމާތާ ި
ޖހި ރަސްމީ ލިޔުމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު
ވ މީހާ ގެންނަ ފޮޓޯ ެ
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރު ާ
ކޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު މެދުވެރިކޮށް އަޅައިބަލައި ޙާޟިރީގައި ސޮއި ކުރުން.

(ށ)

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރިވާ ފަރާތް ބައިވެރިވަނީ ކޯޓަށް ޙާޟިރު
ނުވެ ކަމަށްވާނަމަ ،ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ފެށުމުގެ ކުރިން ،އޭނާއާބެހޭ ގޮތުން ކޯޓަށް ލިބިފައިވާ
ނން ،ޢާއްމު ނަން ،ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ،އުފަން ތާރީޚު ،ދރއ.
އަސާސީ މަޢުލޫމާތު (ފުރިހަމަ ަ
ދ
މޢުލޫމާތާއި އަޅައިބެލުން އަ ި
ލބިފައިވާ ަ
ގތު އެހުމުން ދޭ ޖަވާބާއި ކޯޓަށް ި
ނަންބަރު) އޭނާ ާ
މިގޮތުން ކުރާ ސުވާލާއި ،ސުވާލު ރައްދުވާ ފަރާތުން ދޭ ޖަވާބު މަޙްޟަރު ކުރުން.

(ނ) ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އޯޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރިވާ ފަރާތް ބައިވެރިވަނީ ކޯޓަކަށް
އ
ޙާޟިރުވެގެން ކަމަށްވާނަމަ ،އޭނާ ޙާޟިރުވާ ކޯޓަށް އޭނާގެ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވައި ،އެމަޢުލޫމާތާ ި
ޖހި ރަސްމީ ލިޔުމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު
ވ މީހާ ގެންނަ ފޮޓޯ ެ
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރު ާ
ކޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު މެދުވެރިކޮށް އަޅައިބަލައި ޙާޟިރީގައި ސޮއި ކުރުން.
ރ
ބއިވެރިވަނީ ،މިކޯޓަށް ޙާޟި ު
(ރ) ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އޯޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރިވާ ފަރާތް ަ
ނުވެ ކަމަށްވާނަމަ ،ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ފެށުމުގެ ކުރިން ،އޭނާއާބެހޭ ގޮތުން ކޯޓަށް ލިބިފައިވާ
ނން ،ޢާއްމު ނަން ،ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ،އުފަން ތާރީޚު ،ދރއ.
އަސާސީ މަޢުލޫމާތު (ފުރިހަމަ ަ
ދ
މޢުލޫމާތާއި އަޅައިބެލުން އަ ި
ލބިފައިވާ ަ
ގތު އެހުމުން ދޭ ޖަވާބާއި ކޯޓަށް ި
ނަންބަރު) އޭނާ ާ
މިގޮތުން ކުރާ ސުވާލާއި ،ސުވާލު ރައްދުވާ ފަރާތުން ދޭ ޖަވާބު މަޙްޟަރު ކުރުން.
(ބ)

މައްސަލައިގެ އެންމެހާ ޚަޞްމުންނަށާއި ވަކީލުންނަށް ޝަރީޢަތުގެ އަޑާއި މަންޒަރު ނުވަތަ އަޑު
އ
ލިބޭކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ފެށުމުގެ ކުރިން އެންމެހާ ފަރާތްތަކާ ި
ސުވާލުކޮށް ،އަޑު ނުވަތަ މަންޒަރާއި އަޑު ސާފުކޮށް ލިބޭކަމަށް ބުނާނަމަ އެކަން މަޙްޟަރު
ކުރުން.

(ޅ)

ކ
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފަރާތަކީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މަޖުބޫރީ އެއްނެތި ވާހަ ަ
ދައްކާ ފަރާތެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ،އެފަރާތެއް ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމުގެ ކުރިން،
އެއްވެސް މަޖުބޫރީ އެއް އޮތް ތޯ ސުވާލު ކުރުމަށްފަހު ދޭ ޖަވާބު މަޙްޟަރު ކުރުން އަދި
ދ
ޝަރީޢަތުގައި ވާހަކަ ދައްކާ ފަރާތެއް އެވަގުތު ހުރި ތަނުގެ ސަބަބުން ހިނގަމުން ާ
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ހގަވާނަމަ އެކަން ރިކޯޑް ކޮށް
ޓށް ފާ ަ
ކ ދެއްކެން ނެތްކަމަށް ކޯ ަ
މައްސަލާގައި މިނިވަންކޮށް ވާހަ ަ
އަޑު އެހުން ހުއްޓާލުން .މިސާލަކަށް :ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލާއެއްގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި
ބައިވެރިވަނީ ،އަނިޔާދިން ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުގައި ހުރެގެން ކަމަށް
ވާނަމަ އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.
(ކ)

ނ
ގ ް
މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކާއި އޭނާގެ ވަކީލު ،އަޑުއެހުމުގައި ބައިވެރިވަނީ ،ދެތަނެއްގައި ތިބެ ެ
ނ
ކަމަށްވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމާއެކު ،އެދެފަރާތަށް ބައްދަލު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާކަ ް
ށ
ބނުތޯ ޙަޞްމާއި ސުވާލު ކުރުމާއި ،ނުލިބޭކަމަ ް
ރޞަތު ލި ު
ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ،އެފު ު
އ
ގ ކުރިން ،މުވައްކިލަށާއި ވަކީލު ވަކީން ބައްދަލު ކުރުމަށްޓަކަ ި
ވާނަމަ ،އަޑު އެހުން ފެށުމު ެ
ނ
ފަ ނޑިޔާރަށް ފެންނަ ވަގުތެއް ދިނުމާއި ،އަދި އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ދަނިކޮށްވެސް ވަކި ް
ޑއެހުން ފެށުމުގެ ކުރިން އެނގުން.
ބައްދަލުވުމަށް އެދެވިދާނެކަން އަ ު

(އ)

ރގައި ސޮއިކޮށް ފޮނުވުމުގެ
ކައިވެނީގެ މަޖިލީހުގެ ޙާޟީރީ ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ،ހާޟި ީ
އިތުރުން ،ކައިވެނިވާ ދެމީހުންނާއި ،ވަލީވެރިޔާއާއި ދެހެކީންކުރެ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ކައިވެނީގެ
މަޖިލިސް ފެށުމުގެ ކުރިން ،އެމީހެއްގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ،ޢާއްމު ނަމާއި ،ދރއ .ކާޑު
ނތާރީޚާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް ބުނުމަށް އެންގުން.
ނަންބަރާއި ،އުފަ ް

(ވ)

ނނަށް މަންޒަރާއި އަޑު ރަނގަޅަށް ލިބޭތޯ ސުވާލު ކުރުން.
ކައިވެނީގެ މަޖިލީހުގެ ބައިވެރީ ް

(މ)

އ
ނނާ ި
ޢބާރާތް ދެހެކީ ް
ނވާ ފިރިހެނާ އަނބި ބަލައިގަނެ ބުނާ ި
ކައިވެނި ކޮށްދިނުމާއެކު ،ކައިވެ ި
ވަލީވެރިޔާއަށް އަޑުއިވުނު ތޯ ސުވާލު ކުރުން.

މުވައްޒަފުން ގޭގައި

.17

މަސައްކަތްކުރުން

ނ ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފުންނަން
ފރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ،މިކޯޓު ް
މިކޯޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ޯ
ށޓަކައި ،ރިމޯޓް އެކްސެސް
ށ ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުމަ ް
ހ ް
ވހުން ދުވަ ަ
ގޭގައި ތިބެގެން ދު ަ
ދނެއެވެ.
ދިނުމު އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެން ާ

މިއުޞޫލުގައި

.18

ބުނެފައިނުވާ ކަމެއް

ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަނޑިޔާރެވެ.

ދިމާވުން
ޢަމަލުކުރުން

ޓ
ރނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާނީ ކޯ ު
ވއްޖެނަމަ އެކަމާމެދު ޢަމަލު ކު ާ
މިއުޞޫލުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާ ެ

.19

ނ
މލުކުރު ް
ގން ،މިއުޞޫލަށް ޢަ ަ
އޞޫލު ޢާއްމުކުރާ ދުވަހުން ފެށި ެ
މިއުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރާނީ ،މި ު
ޓން ޢާއްމުކުރާ ދުވަހާ ހަމައަށެވެ.
ނިމުމަކަށް ގެނެވިއްޖެކަމަށް މިކޯ ު
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ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

ކާވެނީގެ ވަގުތީ ލިޔުން

ހުޅުމާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ލިޔުން ނަންބަރު:

ފިރިމީހާ

އަނބިމީހާ

ފުރިހަމަ ނަން (އާއްމުނަމާއިއެކު):

ފުރިހަމަ ނަން (އާއްމުނަމާއިއެކު):

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

އުފަން ތާރީޚް:

އުފަން ތާރީޚް:

ހެކިން

ވަލީވެރިޔާ

ފުރިހަމަ ނަން:

ފުރިހަމަ ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ފުރިހަމަ ނަން:

ވަލީވެރިޔާގެ ޙައިޘިއްޔަތު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:
އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:
މިދެމީހުންގެ ކާވެނީގެ ވަނަ:

ކާވެނިކޮށްދިން ތާރީޚް :ހ.

ކާވެނީގެ ރަން:
ކާވެނި ކުރިތަން:

މ.
ކާވެނި ކުރި ވަގުތު:
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`

ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ުޅުމާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ކައިވެނި ކުރުމުގެ އިޤްރާރު
އ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި،
ވމަށް ކޯޓުންދޭ އިރުޝާދުތަކާ ި
ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކައިވެނީގެ މަޖްލިސް ބޭއް ު
ވ ފަރާތްތަކާއި އެކު އެމަޖްލީހަށް
މ އަދަބުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށާއި ،ކައިވެނި ާ
ކައިވެނީގެ މަޖްލީހުގައި ،ޢާއް ު
ޙާޟިރުވާ އެހެން ފަރާތެއްގެ ކިބައިން ވެސް އެފަދަ ކަމަކަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމަށާއި ،ކުރިމަތިވެފައިވާ ޚާއްޞަ ޙާލަތު
ޓކައި ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށާއި،
އއްގުންތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ަ
އ ގުޅިގެން ކޯޓުން އަންގާ ެ
ފިލައިދިއުމުން ،މިކައިވެންޏާ ި
ސޮއިކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށާއި ،ފޮޓޯއާއި ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ހުށަހެޅުމަށާއި ،ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓާއި
މ
ކޓަށް ފުރިހަ ަ
ތން ޢަމަލުކޮށް ޯ
ގތެއްގެ މަ ި
ގއި ކޯޓުން އަންގާ ޮ
ވންޏާއި ގުޅޭ އެނޫން ވެސް ކަންކަމު ަ
ހަވާލުވުމަށާއި ،މި ކައި ެ
ހރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.
އެއްބާރުލުން ދޭންހުރިކަމުގައި އަ ު
ތާރީޚް_________________________:
ކައިވެނިވާ ފިރިހެނާ:

ކައިވެނިވާ އަންހެނާ:

ސޮއި:

ސޮއި:

ނަން:

ނަން:

އައ.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

އައ.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

އިނގިލީގެ ނިޝާން:

އިނގިލީގެ ނިޝާން:

ވަލީވެރިޔާ:
ސޮއި:
ނަން:

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

އިނގިލީގެ ނިޝާން:
ހެކިވެރިޔާ :1
ސޮއި:

ހެކިވެރިޔާ :2
ސޮއި:
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ނަން:

ނަން:

އައ.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

އައ.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

އިނގިލީގެ ނިޝާން:

އިނގިލީގެ ނިޝާން:
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ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ހުޅުމާލެ،

ދިވެހިރާއްޖެ

ބރު:
ނަން ަ
އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސް އަމުރު

ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވާންޖެހޭ މީހާގެ:
ފުރިހަމަ ނަން (ޢާންމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކު):
ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާ ރަށާއެކު):
މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް (އަތޮޅާ ރަށާއެކު):
ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވާންޖެހޭ ބޭނުން ..... :ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި އަޑުއެހުމަށް ބޭއްވޭ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމަށް
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު000/hmc/0000 :
ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް:
ކޮންފަރެންސް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަޞީލަތް:
މަތީގައިވާ ބޭނުމަށް 2020 ..... 00 :ދުވަހުގެ  00:00އަށް އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ގައި ބައިވެރިވުމަށް އަންގަމެވެ.
* މިއަމުރާގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ ،ނަންބަރު …… ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
 15ޝަޢުބާން 1441
 08އޭޕްރީލް 2020
މެޖިސްޓްރޭޓް
ޙަވާލުވި މީހާގެ:

ޙަވާލުކުރި މީހާގެ:

ސޮއި........................... :

ސޮއި........................... :

ނަން........................... :

ނަން........................... :

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މީހާއާހުރި ގާތްކަން.................... :
ގަޑި........................... :
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ތާރީޚް........................... :
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ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ހުޅުމާލޭ،
ނބަރު:
ނަ ް

ދިވެހިރާއްޖެ
ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް އަމުރު
ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވާންޖެހޭ މީހާގެ:
ފުރިހަމަ ނަން (ޢާންމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކު):
ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާ ރަށާއެކު):
މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް (އަތޮޅާ ރަށާއެކު):

ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވާންޖެހޭ ބޭނުން ..... :ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި އަޑުއެހުމަށް ބޭއްވޭ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމަށެވެ.
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު000/hmc/0000 :
މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް:
ކޮންފަރެންސް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަޞީލަތް:
މަތީގައިވާ ބޭނުމަށް 2020 ..... 00 :ދުވަހުގެ  00:00އަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ގައި ބައިވެރިވުމަށް އަންގަމެވެ.
* މިއަމުރާގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ ،ނަންބަރު …… ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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މެޖިސްޓްރޭޓް
ޙަވާލުވި މީހާގެ:

ޙަވާލުކުރި މީހާގެ:

ސޮއި........................... :

ސޮއި........................... :

ނަން........................... :

ނަން........................... :

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މީހާއާހުރި ގާތްކަން.................... :
ގަޑި........................... :
ތާރީޚް........................... :
ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް| އެޗް.ޑީ.ސީ ބިލްޑިންގ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ | ހުޅުމާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Hulhumale Magistrate Court | First Floor - HDC Building | Hulhumale | Republic Of Maldives
Phone: +960 3351535 | Fax: +960 3350094 | e-mail: hulhumale@judiciary.gov.mv

