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ރެޑް އެލަރޓްގެ ޙާލަތުގައި ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތައް ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލާ ގުޅިގެން 
  ކުރިއަށްދާނެގޮތުގެ އުޞޫލު

ޕެންޑަމިކްއާ ގުޅިގެން  19-އުޞޫލަކީ ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތެރެމުންދާ ކޮވިޑް މި  (ހ)  .1  ތަޢާަރފް .1
(ޢާްނމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން  2012/7ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޢާްނމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައިވާހިނދު، މާލޭގައި 
މާލެ) މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ އުޅުމާއި އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު (މާލެ، ހުޅުމާޅެ، ވިލި

ރޓްއަށް ރެޑްއެލާމި ޙާލަތުގަިއ، މާލޭގެ އެލަރޓް ސްޓޭޓަސް ދުއްވުން މަނާކުރެވިފައިވާ 
 SC )17/2020/02ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  މަތިކުރިވެފައިވާއިރު،

ގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާގުޅޭ ) ސަރކިއުލަރ "ޢާންމު ޞިއްޙަތ2020ުމާރިޗް 
ޚާއްޞަ އިރުޝާދު"ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތާއި ގުޅޭ އެންމެހާ 

ޤާނޫނު  ގޮތުްނ، ކަންކަން އިންތިޒާމްކޮށް އަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ
 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2010/22ވަނަ މާއްދާއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  156އަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ފެމިލީ ކޯޓަށް ލިބިދީފައިވާ  96ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 
  ބާުރގެދަށުން އެކުލަވައިލާފައިވާ އުޞޫލެކެވެ.

  
ރެޑް އެލަރޓްގެ  ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލާ ގުޅިގެން ޢާއްމު މި އުޞޫލަށް ކިޔާނީ "  (ށ)    

  އެވެ. ކުރިއަށްދާނެގޮތުގެ އުޞޫލު"ޙާލަުތގައި ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތައް 
  

 ޙާލަތާއި އެލަރޓް ރެޑް
 ކުރާ ކޯޓުން ގުޅިގެން

  މަސައްކަތްތައް
މި އުޞޫލު އެކުލެވިފައިވަނީ ރެޑް އެލަރޓްގެ ޙާލަތުގައި ކޯޓުން ބަލާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން   .2

  އަންނަނިވި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށެވެ.
  ބަލައިގަތުން ހުށަހެޅުމާއި މައްސަލަ  (ހ)    
  ފޮނުވުން ސެކްޝަނަށް އެންޓްރީކުރުމާއި މައްސަލަ  (ށ)    
  ޖެނެރޭޓްކުރުން އަމުރު  (ނ)    
  ހިންގުން ޝަރީޢަތް  (ރ)    
  ޙަވާލުކުރުން ރިޕޯޓު ޙުކުމާއި  (ބ)    
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 ބަލާނެ ކޯޓުން
 މައްސަލަތައް

  

 ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ މެދުވެރިކޮށް އީމެއިލް ކޯޓަށް ފެމިލީ ޙާލަތުގައިވެސް ރެޑްއެލަރޓްގެ  .3
  ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ލާޒިމުވެގެންވަނީ އަންނަނިވި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައެވެ. ،ނަމަވެސް

(ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ  2012/03ގާނޫނު ނަންބަރު   (ހ)    
  މައްސަލަތައް

 ގެ)ޤާނޫނު ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޙައްޤުތައް ކުޑަކުދިންގެ( 2019/19 ނަންބަރު ޤާނޫނު  (ށ)    
 ހިންގޭނެ ޝަރީޢާތް އެއްގޮތަށް އުޞޫލާއި މި ތެރެއިން މައްސަލަތަކުގެ ހުށަހެޅޭ ދަށުން

  އްމައްސަލަތަ
ވަރި ސާބިތުކުރުމަށް އެދި މި އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް  އެދޭތީ ރުޖޫޢަކުރުމަށް ކައިވެނި  (ނ)    

  މައްސަލަތައް ހުަށހަޅާ
 ޝަރީޢަތް އެއްގޮތަށް އުޞޫލާއި މި ތެރެއިން މައްސަލަތަކުގެ އެދޭ އަމުރަށް ވަގުތީ  (ރ)    

  މައްސަލަތައް ހިންގޭނެ
މިއުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ޝަރީޢަތް ހިްނގޭނެކަމަށް މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީއަށް ފެންނަ   (ބ)    

  އެހެނިހެން މައްސަލަތައް
  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ަމއްސަލަ ހުށަހަޅަްނވާނީ މައްސަލަ  3މި އުޞޫލުގެ   (ހ)  .4  މައްސަލަ ހުށަހެޅުން
ގައި ބަޔާންކުރާ  1ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި މި އުޞޫލުގެ ޖަލުވަދު 

  އީމެއިލް އަށެވެ. registration@familycourt.gov.mvފޯމު ފުރިހަމަކޮށް 
 ކުރެވޭ މެއިލް-އީ ،ފޮނުވާއިރު ލިޔުންތައް ފޯމާއި މައްސަލައިގެ މެދުވެރިކޮށް މެއިލްއީ  (ށ)    

 ،ތަރުތީުބން ޞަފްޙާ ،ފޯމެޓްގައި PDF ހުންނަންވާނީ ކޮށްފައި ސްކޭން ލިޔުންތައް
 އެނޭގގޮތަށް ކިޔަން ލިޔެކިޔުންތަކަކީ އެ އަދި. ނުހިމެޭނގޮތަށެވެ ގަނޑުތައް ހުސް

  .ވާްނވާނެއެވެ ލިޔުންތަކަކަށް ވާސްކޭންކޮށްފައި ސާފުކޮށް
 ފޯމާއި ފޮނުވޭ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ފޯމާއި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  (ނ)    

 ކަންކަން ފުރިަހމަކުރަންޖެހޭ އިދާރީގޮތުން ގުޅިގެން މައްސަލައާ ،ލިޔުންތަކަކަށްވާތީ
 ފެިމލީ ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ ފޯމު މައްސަލައިގެ ،މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަކުރުމަށް

 ލިޔެކިޔުންތައް އެންމެހައި ހުށަހަޅާންޖެހޭ ފޯމާއެކު އެއްގޮތަށްކަމާއި ޤަވާޢިދާ ކޯޓުގެ
. ދޭްނވާނެއެވެ ސަމާލުކަމެއް ޚައްޞަ ކަށަވަރުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާކަން ފުިރހަމައަށް

 ނަންބަރާއި ޯފނު އެދޭ މުޢާމަލާތުކުރަން ކޯޓުން ފެމިލީ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭ މައްސަލައާ އަދި
  .ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ ސާފުކޮށް ސްއެޑްރެ އީމެއިލް
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 މާއްދާގައި މި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމާއެކު ،ފޯމާއި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  (ރ)    
 ބެލުމަށްފަހު ލިޔެކިޔުންތައް ފޯމާއި ،ހުށަހެޅުމުން ބަޔާންކޮށްފައިާވގޮތަށް
 އެކަމެއް ،ފެންނަނަމަ ރަޖިސްޓްރާރަށް ކޯޓުގެ ކަމެއްވާކަމަށް އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ

 ،މިގޮތުން. އެްނގޭނެއެވެ ޒަރީއާއިން އީމެއިލްގެ އެފަރާތަކަށް ކުރުމަށްއިސްލާހު
 އިސްލާހުކޮށް ތެރޭގައި ދުވަުހގެ 3 ކުރާތާ އީމެއިލް އަންގައި އިސްލާހުކުރަންޖެހޭކަމަށް

 ރަޖިސްޓްރާރަށް ކޯޓުގެ އިޚްތިޔާރު ބާޠިލުކުރުމުގެ އެފޯމެއް ހުށަނާޅާފިނަމަ
  .ލިބިގެންވެެއވެ

 އެމައްސަލައެއް ކޯޓުގައި ،ހުށަހެޅުމުން ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށްއި މާއްދާގަ މި  (ބ)    
 (ރ)   މިމައްދާގެ ،މައްސަލަތަކާއި ނިންމާ ރަޖިސްޓްރާރ ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް

 އެންގުމުން ރަޖިސްޓްރާރ އިސްލާހުކުރަންެޖހޭކަމަށް ގޮތުގެމަތީން ގައިވާ
 ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ކޯޓުގައި އެމައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން އިސްލާހުކުރުމަށްފަހު

 ދެއްކުމަށް ފީ ދައްކަންޖެހޭ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީ މައްސަލަތައް ނިްނމާ ރަޖިސްޓްރާރ
އެ ފީ  ވާގޮތުގެމަތީން ގައިގެ (ޅ) މާއްދާ ވަނަ 4 އުޞޫލުގެ މި ،އެންގުމުން ކޯޓުން

 ރަޖިސްޓްރީ މައްސަލަ ކުރެވޭނީ ޓްރީރަޖިސް މައްސަލަ ކޯޓުގައި. ދައްކަްނވާނެެއވެ
  .ެދއްކުމުންެނވެ ފީ ކުރުމުގެ

 އެންގުމުން ކޯޓުން ދައްކާނީ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ކޯޓަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް މައްސަލަ  (ޅ)    
 ޮއފް ޓްމަންޓްޑިޕާ ،ދިނުމުން ކޯޓުން ނަންބަރެއް ރިފަރެންސް ގުޅޭ އެކަމަކާ އަދި

 މާރިޗް 18( ނަންބަރު P/2020/85-198 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޖުޑީޝަލް
 ސްލިޕް ދެއްކި ފައިސާ ،ދެއްކުމަށްފަހު ފައިސާ މި .ގޮތުގެމަތީންނެވެ ގައިވާ) 2020
 މި މިގޮތުން. ކުރަްނވާނެވެ މެއިލް-އީ އަކަށް އެޑްރެސް އީމެއިލް އަންގާ ކޯޓުން

  .ހިމަނަްނވާނެެއވެ މަޢުލޫމާތު ނިވިއަންނަ އީމެއިލްގައި
 ނަން ފުރިހަމަ ފަރާތުގެ ދެއްކި ފައިސާ -
 ނަންބަރު ޕާސްޕޯޓު/ ނަންބަރު އައިޑީކާޑު -
 ދެއްކުމަށް، ފެމިލީ ކޯޓުން ދެއްވި ރިފަރެންސް ނަންބަރު ފައިސާ -
  ތަފްޞީލް ފައިސާގެ ދެއްކި -

މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ކޯޓުން އީ ދެއްކުމަށް ފެމިލީ ފީ ރަޖިސްޓްރީކުރުުމގެ މައްސަލަ  (ކ)    
 އެފޯމެއް (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ 07އަންގާތާ 

  .ބާޠިލުކުެރވޭނެއެވެ
މުވައްފަނުންނަށް 

ރިމޯޓްކޮށް އެކްސެސް 
  ދިނުން

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މައްސަލަތައް ބަލައިގަނެ ޝަރީޢަތް  3މި އުޞޫލުގެ   .5
ހިންގުމަށްޓަކައި ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފުންނަށް ރިމޯޓްކޮށް އެކްސެސް ދީގެން 
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މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައްކުރުމުގެ އިންތިޒާމް 
  ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.

މައްސަލަ ސެކްޝަނަށް 
  ފޮނުވުން

 ކޯޓުގެ ޒަރީއާއިން އިލެކްޓްރޯނިކް އެމައްސަލައެއް ،ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްފަހު މައްސަލަ  (ހ)  .6
 ބައްލަވާ މައްސަލަ ޤަވާޢިދުގައިވާގޮތުގެމަތީން ކޯުޓގެ ،ފޮނުވުމުން އަށް އިސްޤާޟީ
 ޤާޟީއަށް ބައްލަވާ މައްސަލަ ޒަރީއާއިން އިލެކްޓްރޯނިކް ،ކަނޑައަޅައި ޤާޟީއަކު
  .ފޮުނވޭނެއެވެ މައްސަލަ

 ނިންމާނީ ގޮތް ޢަމަލުކުރާނެ ގުޅޭގޮތުން އެމައްސަލައަކާ ،ފޮނުވުމުން މައްސަލަ ޟީއަށްޤާ  (ށ)    
  .ޤާޟީއެކެވެ ބައްލަވާ އެމައްސަލައެއް

މައްސަލައިގެ އަމުރު 
  ފޮނުވުން

 އެނޫވެސް ނުވަތަ އީމެއިލް ،ފޮނުވާނީ އަމުރު ބޭއްވުމަށް އަޑުއެހުން މައްސަލައިގެ  .7
އީމެއިލް  .ސެކްޝަނަކުންެނވެ ހިންގާ އެމައްސަލައެއް މެދުވެރިކޮށް ވަޞީލަތެއް އިލެކްޓްރޯނިކް

 2މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހިންގުމަށް އެދޭ މައްސަލަތަކުގައި ފޮނުވާނީ މި އުޞޫލުގެ ޖަލުވަދު 
ގައި ބަޔާންކުރާ އަމުރެެވ. އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހިންގުމަށް 

  ގައި ބަޔާންކުރާ އަމުރެވެ. 3ގައި ފޮނުވާނީ މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު އެދިފައިވާ މައްސަލަތަކު
 ހިންގުން ޝަރީޢަތް

  
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް އެދެނީ އީމެއިލް މެުދވެރިކޮށް ބަޔާން   .8

ބަދަލުކޮށްގެންނެވެ. ބަދަލުކޮްށގެންނަމަ، ޝަރީޢަތް ހިންގާނީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބަޔާން 
ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް އެދެނީ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ނަމަ، ޝަރީޢަތް ހިންގާނީ 
ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށެވެ. މި ޙާލަތުގައި މިގޮތަށް ހިންގޭ މައްސަލަތަކަކީ، ކަމާގުޅޭ 

  ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރީޢަތް ހިންގުން ކަުމގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
 ވެރިކޮށްމެދު އީމެއިލް
 ންގުންހި މައްސަލަ

  
 ،އާއި މައުޟޫޢު އީމެއިލްގެ އެ ،ފޮނުވާއިރު ލިޔެކިޔުންތައް މެދުވެރިކޮށް އީމެއިލް  (ހ)  .9

 ލިސްޓަކާއި ހިމެނޭ ތަފުސީލު ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ އާއެކު އީމެއިލް
  .ހިމަނަްނވާނެއެވެ ނަންބަރު ފޯނު މޯބައިލް ފަރާތާގުޅޭނެ ފޮނުވާ އީމެއިލް

 ޖަވާބުދާރީވުމަށް މެދުވެރިކޮށް އީމެއިލް ދަޢުވާއަށް ،ކަމާއި ހުށަހެޅިފަިއވާ ދަޢުވާއެއް  (ށ)    
 މިކަމުގެ ޢަމުރުގައި ފޮނުވާ ޝަރީޢަތުން އަދި. އެްނގޭނެެއވެ ފަރާތަށް ދަޢުވާލިބޭ
  .ބަޔާންކުރެފައިވާްނވާނެެއވެ ތަފްޞީލު

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ  ޝަރީޢަތް ހިންގާ ޙާލަތުގައި،އިލް މެދުވެރިކޮށް އީމެ  (ނ)    
މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޞައްޙަ ބަޔާނެއްގެ ގޮތުގައި ، ބަޔާނަކީ

އެ ބަޔާން މަޙްޟަރުކުރެވޭނެއެވެ. އީމެއިލް މެުދވެރިކޮށް ބަޔާން ހުށާހަޅާ ާޙލަތުގައި، 
  އިގިލީގެ ނިޝާން ޖަހާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އާއި ބަޔާން ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއި
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ވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢު ފުރުޞަތުގައި ދެވޭ ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދަޢުވާއަށް  (ރ)    
އެއްބާރުލުންދީފައިނުވާނަމަ، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް 

ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން (ެގވެށި އަނިޔާ  2012/03ނޫނު ނަންބަރު ގާބިނާކޮްށ، 
ހުަށހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި، އަދި ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ މައްސަލަތަކުގައި އަމުރު ނެރުމުގެ 

  އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ދަޢުވާއަށް  ފަރާތުން ދަޢުވާލިބޭ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ބަޔާންކުރާ އަމުރުގައި ޓުގެކޯ  (ބ)    

މި ބަޔާނަކީ ދަޢުވާގެ ޖަވާބު ، މުންޖަވާބުދާރީެވ، އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބަޔާން ހުށަހެޅު
ކަުމގައި ބެލި، ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޞައްޙަ ބަޔާނެއްގެ ގޮތުގައި އެ ބަޔާން 

  .މަޙްޟަރުކުެރވޭނެެއވެ
 ހަމައަށް ޙުކުމާ ،މައްސަލަތަކުގައި ބަދަލުކުރެވޭ ބަޔާން މެދުވެރިކޮށް އީމެއިލް  (ޅ)    

 ޙަޞްމުންނަށް ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ކޮންފަރެންސް ވީޑިއޯއްޖެނަަމ، ވާޞިލުވެ
 ކޮންފަރެންސް އޯވީޑި ،ފަހިވެފައިވާނަމަ ވަސީލަތްތައް އެފަދަ ،ބަލައި ފަހިވެފައިވޭތޯ
ޚަޞްމުން އީމެއިލްއެއް އިޤުރާރުވެ މައްސަލާގެ  ހިންގުމަށް ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް

 ކޮންފަރެންސް ވީޑިއޯ މިފަދައިން ހިްނގޭ ޝަރީޢަތްތަކުގައި، ފޮުނވަންވާނެއެވެ.
 ޙުކުމް ފޮނުވާނީ ،ފަހިވެފައިނުވާނަމަ ޙަޞްމުންނަށް ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ

 ކަށް އައުމުްނ، ޙުކުމުގެރެޑް އެލަރޓްގެ ޙާލަތު ނިުމމަ އަދި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށެވެ.
  .ހަމަޖައްސަްނވާނެެއވެ ކޯޓުން އިންތިޒާމް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ޞްލުއަ

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް 
މެުދވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް 

  ހިންގުން
ހިންގޭ ޝަރީޢަތްތައް ރިކޯޑުކުރެވެންވާނެއެވެ.  މެދުވެރިކޮށް ކޮންފަރެންސް ވީޑިއޯ  (ހ)  .10

 ބަޔާންތަކުގެ މަޙްޟަރު ވާހަކަތައް ރިކޯޑުކުރެވޭ ޝަރީޢަތްތަކުގައި ހިންގޭ މިފަދައިން
 އީމެއިލް ފަރާތްތަކަށް ހިމެނޭ މައްސަލައިގައި ،ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ގޮތުގައި

 ވަތަނު އުނިއިތުރެއް ބަޔާންތަކުގައި މި އަދި. ފޮުނވޭނެެއވެ މެދުވެރިކޮށް
އެ  ޖެހުމަށްފަހު ނިޝާން އިނގިލީގެ ސޮއިކޮށް ބަޔާނުގައި އެ ،އިސްލާހެއްނެތްނަމަ

 ބަޔާން އެ ،ބެެލވި ގޮތުގައި ބަޔާނެއް ޞައްޙަ ބަޔާނަކީ އެ އީމެއިލްކުރުމުންބަޔާން 
  .މަޙްޟަރުކުެރވޭނެެއވެ

 ވީޑިއޯ އިއްވާނީ ޙުކުމް މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހިންގޭ ޝަރީޢަތްތަކުގެ  (ށ)    
 އީމެއިލް މައްސަލަތަކުގައި ނިންމާ މިފަދައިން އަދި. މެދުވެރިކޮށެވެ ކޮންޕަރެންސް
 ކަށްނިމުމަ ޙާލަތު އެލަރޓްގެ ރެޑް އަދި. ފޮނުވަްނވާނެއެވެ ޙުކުމް މެދުވެރިކޮށް

  .ަހމަޖައްސަްނވާނެެއވެ ކޯޓުން އިންތިޒާމް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އަޞްލު ޙުކުމުގެ ،އައުމުން
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 ގޮތަށް އަންނަނިވި ،ހިންގާނަމަ މައްސަލަތައް މެދުވެރިކޮށް ކޮންފަރެންސް ވީޑިއޯ  (ނ)    
  .ޢަމަލުކުރަްނވާނެެއވެ

 ވަކީލުން ޙަޞްުމްނނާއި )މަޖްލިސްގައިމާހައުލުގައި ( ކުރިއަށްގެންދާ މައްސަލަ .1
 ،މެދުކެނޑުމެއްނެތި ނިޒާމަކީ ބޭނުންކުރާ ކޮންފަރެންސްއަށް ވީޑިއޯ ،ތިބުމާއިއެކު
 .ނިޒާމަކަށްވުންފެންނަ  މަންޒަރު އަޑާއި ސާފުކޮށް

 މައްސަލައަށް ވަގުތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިރުޝާދާއިއެކު ދޭ ކޯޓުން.2
 .ހިންގުން މައްސަލަ ،ތައްޔާރުވުމާއިއެކު

 .ނުކުރުން ކަމެއް ގެއްޭލގޮތަށް ނިޒާމު ހިންގުމުގެ މައްސަލަ.3
 މައްސަލަ މެދުކެނޑި ކޮންފަރެންސް ވީޑިއޯ ،މެދުވެރިވެ ކަމެއް އެއްވެސް .4

  .ނިންމުން ޤާޟީ ބައްލަވާ މައްސަލަ ގޮތެއް މިކަމާމެދު ،ހިންގެންނެތްަނމަ
 ނުވަތަ އިދާރާއަކުން ދައުލަތުގެ ޝަރީޢަތްތަކުގައި ހިންގޭ އެއްގޮތަށް އުޞޫލާއި މި  .11  ސާފުކުރުން ރިކޯޑު

ސާފުކުރަން ެޖހިއްޖެނަަމ، ޖެމްސް ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް  ރިކޯޑެއް މުއައްސަސާއަކުން
 އެދިފައިވަނީ ސާފުކުރުމަށް ރިކޯޑު ކޯޓުގައި މުޢަމަލާތުކޮށް، ރިކޯޑު ސާފުކުރާނީއެވެ. ފެމިލީ

 ކޯޓުގައި ފެމިލީ. މެދުވެރިކޮށެވެ ޖެމްސް ފޮނުވަންވާނީ ޖަވާބު ،މެދުވެރިކޮށްނަމަ ޖެމްސް
 އީމެއިލް ފޮނުވަންވާނީ ބުޖަވާ ،އެދިފައިވާނަމަ މެދުވެރިކޮށް އީމެއިލް ސާފުކުރުމަށް ރިކޯޑު

  .މެދުވެރިކޮެށވެ
އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް 

ސޮއިކޮށް ފޮނުވާ 
ލިޔެކިޔުންތައް 

  ބަލައިގަތުން

 ފޮނުވާ ކުރުމަށްފަހު ސޮއި އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ،ބަޔާންކޮށްފައިުނވާނަމަ ވަކިގޮތަކަށް ޤާނޫނުގައި  .12
  .ބަލައިގަންނާނެއެވެ ކޯޓުން ލިޔެކިޔުންތައް

އުޞޫލުގައި ނެތް ކަމެއް 
ދިމާވުން އަދި އުޞޫލު 

  ބަދަލުކުރުން
 ޢަމަލުކުރާނެގޮތެއް ގުޅިގެން އެކަމާ ،ދިާމވެއްޖެނަމަ ކަމެއް ނެތް އުޞޫލުގައި މި  (ހ)  .13

މަތިންނެވެ.  ގޮތެއްގެ ނިންމާ މަޖިލިހުން ޢާންމު ޤާޟީންގެ ކޯުޓގެ ފެމިލީ ކަނޑައަޅާނީ
މި ޙާލަތުގައި ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާންމު މަޖިލިސް ބާއްވާނީ އިލެކްޓްރޯނިކް 

  ބޭއްވޭ އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށެވެ.ވަސީލަތެއް މެުދވެރިކޮށް 
 މިއުޞޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަދަލުތަކަށް އަންނަ ޙާލަތަށް ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ޞިއްޙީ  (ށ)    

  .ބަދަލުގެެނވޭނެއެވެ
  .ފެށިގެންނެވެ ދުވަހުން ވަނަ 2020 މެއި 03 ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން އުޞޫލަށް މި  .14  އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރުން
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  ޅުމަށާއި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ވާ އިޤްރާރުއީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެ
  -:މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު

  :(އާއްމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކު) ނަންފުިރހަމަ 
  ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާ ރަށާއެކު):

  ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:  އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:                       
  އީމެއިލް އެޑްރެސް:                   ވަޓްސްއަޕް / ވައިބަރ ނަންބަރު:

  މައްސަލައިގެ ބާވަތް:
    ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ޝަރީޢަތް ކުރިއަށްގެންދަން:   ބޭނުން:           ބޭނުމެއްނޫން: 
  އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބަޔާން ބަދަލުކުރަން:          ބޭނުން:          ބޭނުމެއްނޫން: 

 

މަޖްލިސް ބޭއްވުމަށް ކޯޓުންދޭ  ޝަރީއަތުގެކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް  ވީޑިއޯއީމެއިލް މެދިވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުމުގައި އަދި 
ތެދުމަޢުލޫމާތު  ،މަޖްލީހުގައި ޝަރީއަތުގެޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި އަދި އިރުޝާދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާިއ، 

ށާއި، އެހެން ފަރާތެއްގެ ކިބައިން ވެސް އެފަދަ ކަމަކަށް ފުރުސަތު ޢާއްމު އަދަބުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަދިުނމަށާއި، 
ކޯޓުން އަންގާ އެއްގުންތައް ފުރިހަމަ މިޝަރީޢަތާއި ގުޅިގެން ތު ފިލައިދިއުމުން، ޙާލަ ޚާއްޞަ ކުރިމަތިވެފަިއވާނުދިނުމަށާއި، 

މަށާއި، ސޮއިކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށާއި، ން އަންގައިފިނަމަ ކޯޓަށް ހާޟިރުވުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ޙާޟިުރވާ
ގުޅޭ އެނޫން ވެސް ކަންކަމުގައި  ކޯޓުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ޢަމަލުކޮށް ކޯޓަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން  މި ޝަރީޢަތާއި

  .ދޭންހުރިކަމުގައި އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ
  ސޮއި:
  ނަން:
  ތާރީޚް:

  (އިނިގލީގެ ނިޝާން ާސފުކޮށް ފެންނަންވާނެއެވެ)ފަރާތުގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން:މައްސަލަ ހުށަހަޅާ 
  އިރުޝާދު:

ފޯމެްޓގަިއ، ޞަފްޙާ ތަރުތީބުން، ހުސްގަނޑުތައް ނުހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.  PDFއީމެއިލް ކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ، އެއް ޑޮކިއުމަންޓްގޮތަށް ސްކޭން ކޮށްފައި 
  އަދި އެ ލިޔުންތަކަކީ ކިޔަން އެނގޭގޮތަށް ސާފުކޮށް ސްކޭންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

  
1ޖަދުވަލް   
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  ނަންބަރު:          
 

  ނުވަތަ ބަޔާން ފޮނުވުމުގެ އަމުރުކޯޓަށް ޖަވާބު 
 

  -:މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބަޔާން ފޮނުވާ މީހާގެ މައުލޫމާތު-އީ
  :(އާއްމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކު) ނަންފުިރހަމަ 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާ ރަށާއެކު):
  (އަތޮޅާ ރަށާއެކު): ިމހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

  ...................... ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެންނެވެ.ޖަވާބު ނުވަތަ ބަޔާން ފޮުނވަންޖެހޭ ބޭނުން: 
  ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:
  ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް:

ދުވަހުގެ ..... ގަޑީގެ ކުރިން މިކޯޓުގެ ..........................  2020.....  00މަތީގައިވާ ބޭނުމަށް: 
  އަންގަމެވެ.އީމެއިލްއަށް ޖަވާބު ނުވަތަ ބަޔާން ޮފނުވުމަށް 

00 .... 1441  
00 .... 2020  

  ޤާޟީ:  
  

  ހަވާލުވި މީހާގެ:
  ސޮއި:
  ނަން:

  ހާޟިރުވާންޖެހޭމިހާއާއި ހުރި ގުޅުން:
  ގަޑި:

  ތާރީޚް:

  ޙަވާލު ކުރި މީހާގެ:
  ސޮއި:
  ނަން:

  އަމުރު ފޮނުވިގޮތް:
  ތާރީޚް:

  
2ޖަދުވަލް   
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  ނަންބަރު:          
 

  ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމުގެ އަމުރު
 

  -:ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވާންޖެހޭ މީހާގެ މައުލޫމާތު
  :(އާއްމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކު) ނަންފުިރހަމަ 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާ ރަށާއެކު):
  (އަތޮޅާ ރަށާއެކު): ިމހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް
  ބައިވެރިވާންޖެހޭ ބޭނުން: ...................... ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެންނެވެ.ކޮންފަރެންްސގައި 
  ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:
  ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް:

  ދުވަހުގެ ..... ގަޑި އަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމަށް އަްނގަމެވެ. 2020.....  00މަތީގައިވާ ބޭނުމަށް: 
00  ....1441  
00  ....2020  

  ޤާޟީ:  
  

  ހަވާލުވި މީހާގެ:
  ސޮއި:
  ނަން:

  ހާޟިރުވާންޖެހޭމިހާއާއި ހުރި ގުޅުން:
  ގަޑި:

  ތާރީޚް:

  ޙަވާލު ކުރި މީހާގެ:
  ސޮއި:
  ނަން:

  އަމުރު ފޮނުވިގޮތް:
  ތާރީޚް:

 

  
3ޖަދުވަލް   


